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 نم هللاب دوعنو «هرفغتسنو و هدمحن «هّلل دمحلا نإ

 نمو هل لضم الف هللا هذهي نم ءانلامعأ تا نمو اننا: ورش

 ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلِإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص .هلوسرو .e امن نأ ا

 . اريثك اميلست ملسو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو
 :دعب امأ

 نب دمحم انخيش ةليضفلا بحاصل يملعلا ثارتلا زيمت دقلف

 .ةليلج صئاصخو ٍتامسب - ىلاعت هللا همحر  نيميثعلا حلاص

 ش ارو ا اص ا لا ا ةقئافلا ةيانعلا اهنمو

 .هتارابعل اريرعيتو .هماكحأ طظطابشتسا يف او .هلئاسمل

 ةجرد  ىلاعت هللا لضفب غلب ىتح هيناعمل ابيرقتو احيضوتو

 . خوسرلاو قيقحتلا
 يت ا O اسورد ةياغلا يا هللا كن

 لاو هناحبس - هللا e ةباطخلاو ءاتفإلاو نيل

 مهتاقوأ مانتغا يف اوردابي نأ ملعلا ةبلطل هتليضف تاهيجوت نم ناكو

 ةيئزجلا لئاسملا ليزنت نم اونكمتيل هدعاوقو هقفلا لوصأ كاردإل

 : هقفلا لوصأ يف هتموظنم يف لاق ىتح «ةيلكلا دعاوقلا ىلع



 ميدقت =

 هرخآ هيف حداكلا غلبي نل ٌهَرِخاز روحب ملعلاف لعبو

 اليبس دجت صرحاف «هلينلل اليهست هلوصأ يف َّنكل
 الوصولا مرحُي ُهْبْمت نمف الوصألا دعاوقلا منتغا

 يف ة ةرصتخملا هتلاسر فلأ ةرجهلا نم ه٠ ماع يفو

 نتملا يهو (لوصألا ملع نم لوصألا) اهامسو هقفلا لوصأ
 . باتكلا اذه يف حورشملا

 اذه اهرخآ ناك تارم ةدع حرشلاب î 2 هذه لوانت مث

 ناك يتلا ةيملعلا ةقلحلا يف ه١1١54١ ماع ًايتوص لجسملا حرشلا
 .ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلا سميردتل ةزينع ةنيدمب يباح افيو

 - هللا همحر  هتليضف اهررق يتلا تاهيجوتلاو دعاوقلل ًاذافنإو
 حلاص نب دمحم خيشلا ةسسؤم) تدهع يملعلا هثارت جارخول

 هللا دبع نب دمحم نب ديجملا دبع خيشلا ىلإ (ةيريخلا نيميثعلا
 ةعابطلل اهزيهجتو سوردلا هذه دادعإل هللا هباثأ - ناهبسلا
 .ًاريخ هللا هازجف ءرشنلاو

 .ميركلا ههجول ًاصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ ىلاعت هللا لأسن
 ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا نع انخيش ةليضف يزجي نأو
 هتجرد يلعيو ءرجألاو ةبوثملا هل فعاضيو ا حض مكسور

 . نييدهملا يف
 دمحم انيبن 5555 هدبع ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو هباحصأو هلآ ىلعو

 ةيملعلا ةنجللا

 ةيريخلا نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا ةسسؤم يف

 ھ١۴٤۱ مرحم ةرغ



 (e) هللا همحر فلؤملا نع ةذبن

 اورام
 خيشلا ةليضف نع ةرصتخم ةذبن

 - هللا همحر  نيميثعلا حلاص نب دمحم ةمالعلا
 ها125 ب ۷

 ظ :هدلومو هبسن

 ءرسفملا هيقفلا ءققحملا ملاعلا خيشلا ةليضفلا بحاص وه

 نب ناميلس نب دمحم نب حلاص نب دمحم .دهازلا عرولا

 . ميمت ينب نم ةبهولا نم نيميثع لآ نمحرلا دبع
 ماع كرابملا ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا ةليل يف دلو

 ةيبرعلا ةكلمملا يف - ميصقلا ندم ىدحإ - ةزينع يف ه۷

 .ةيدوعسلا

 : ةيملعلا هتأشن

 دنع ميركلا نآرقلا ملعتيل  ىلاعت هللا همحر - هدلاو هقحلأ

 غمادلا ناميلس نب نمحرلا دبع مّلعملا همأ ةهج نم هّدج

 صوصنلاو «باسحلا نم ًائيشو .ةباتكلا هلت مث « هللا همحر -

 - هللا همحر - غمادلا حلاص نب زيزعلا دبع ذاتسألا ةسردم يف ةيبدألا

 ناتيحشلا هللا دبع نب يلع مّلعملا ةسردمب قحتلي نأ لبق كلذو

 املو بلق رهظ نع هدنع ميركلا نآرقلا ظفح ثيح - هللا همحر -

 .دعب هرمع نم ةرشع ةعبارلا زواجتي



 ملعلا بلط ىلع لبقأ - هللا همحر  هدلاو نم هيجوتبو

 رصان نب نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا ةليضف ناكو «يعرشلا
 عماجلا يف ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا سردي - هللا همحر  يدعسلا

 نيئدتبملا سيردتل ؛رابكلا هتبلط نم نينثا بتر دقو «ةزينعب ريبكلا
 خيشلاو .عوطملا زيزعلا دبع نب دمحم خيشلا :امهو .ةبلطلا نم

 ىلإ خيشلا مضناف  ىلاعت هللا امهمحر  يحلاصلا دمح نب يلع
 كردأ ىتح - هللا همحر  عوطملا زيزعلا دبع نب دمحم خيشلا ةقلح

 .كردأ ام وحنلاو .هقفلاو «ديحوتلا يف ملعلا نم

 رصان نب نمحرلا دبع ةمالعلا هخيش ةقلح يف سلج مث
 حلاو 4 لاا ىف اغ نورت تلا وحر ب قدما
 «ضئارفلاو ءلوصألاو «هقفلاو ءديحوتلاو «ةيوبنلا ةريسلاو
 . مولعلا هذه يف نوتملا تارصتخم ظفحو «وحنلاو

 يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا ةليضف ٌدعيو
 ةقيرطو ًةفرعم ؛ملعلا هنع ذخأ ذإ ؛لوألا هخيش وه - هللا همحر -

 .هسيردت ةقيرطو «هليصأتو هجهنمب رثأتو «هريغ نع ذخأ امم رثكأ
 . ليلدلل ةعاشاو

 نادوع نب يلع نب نمحرلا دبع خيشلا ناك امدنعو
 أرق امك «ضئارفلا ملع يف هيلع أرق ةزينع يف ًايضاق - هللا همحر -

 ةغالبلاو وحنلا يف - هللا همحر  يفيفع قازرلا دبع خيشلا ىلع

 يف يملعلا دهعملا حتف املو .ةنيدملا كلت يف ًاسّردم هدوجو ءانثأ

 هللا همحر  يحلاصلا دمح نب يلع خيشلا هيلع راشأ تالا
 نب نمحرلا دبع ةمالعلا هّحيش نذأتساف هد نان نأ يب ىلاغت

 يماع دهعملاب قحتلاو «هل نذأف هللا همحر  يدعسلا رصان
_N ۲ھ ۷۳ . 



 0 هللا همحر فلؤملا نع ةذبن

 دهعم يف امهيف مظتنا نيتللا نيتنسلا لالخ - عفتنا دقلو

 كاذنيح هيف نوسّردي اوناك نيذلا ءاملعلاب - يملعلا ضايرلا

 خيشلاو ‹ يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا رسفملا ةمالعلا : : مهنمو

 نمحرلا دبع ثّدحملا خيشلاو ءديشر نب رصان نب زيزعلا دبع هيقفلا

 .- ىلاعت هللا مهمحر - ىقيرفإلا

 نب زيزعلا دبع ةمالعلا خيشلا ةحامسب لصتا كلذ ءانثأ يفو
 حجم اا يدع ركن «- هللا همحر زاب نب هللا دبع

 ما تب ع ناو «ةيميت نبا ماسلا حبش لئاسر نمو يراخبلا

 دعيو ءاهنيب ةنراقملاو بهاذملا ءاهقف ءارآ يف رظنلاو ثيدحلا

 يف يناثلا هخيش وه - هللا همحر - زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس

 .هب رثأتلاو ليصحتلا

 هخيش ىلع سردی راصو «هه١٤۷ ماع ةزينع ىلإ داع مث

 يف اباستنا هتسارد عباتيو ‹يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع ةمالعلا

 نب دمحم مامإلا ةعماج نم ًاءزج فضا يتلا «ةعيرشلا ةيلك

 .ةيلاعلا ةداهشلا لان ىتح «ةيمالسإلا دوعس

 . هسيردذذ

 «يملعلا ليصحتلا ةعرسو ةباجُنلا هخيش هيف مّسوت

 ماع سيردتلا أدبف ء«هتقلح ىف ًابلاط لاز ام وهو سيردتلا ىلع

 :ةريعت كلا عماجلا ىف ھ۰

 يف ًاسّردم نّيُع ضايرلا يف يملعلا دهعملا نم جّرخت الو
 .ه117/4١ ماع ةزينعب ىملعلا دهعملا

 رصان نب نمحرلا دبع ةمالعلا هخيش ىفوت ه١۳۷٠ ةنس ىفو
 يف ريبكلا عماجلا ةمامإ هدعب ىلوتف  ىلاعت هللا همحر  يدعسلا



 هللا همحر فلؤملا نع ةذبن =

 ةينطولا .ةزينع ةبتكم يئ س 5 س ةمامإو ا

 م01

 ةليضف أدب ؛مهيفكت ال ةبتكملا تراصو «ةبلطلا رثك املو ظ

 عمتجاو « هسفن عماجلا دجسملا يف سردي - هللا همحر  خيشلا

 داج ليصحت ةسارد ا ءالؤهو ‹ سوردلا ضعب | نف تالا

 رمو Es امامإ .كلذ ىلع يقبو ف درجمل ال

 ااا

 لوضأو ةعيرشلا ةيلك ىف سزا ىلإ لقتنا 58 RR ماع

 ‹ةيمالسإإللا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجل ةعباتلا ميصقلاب نيدلا

 .- ىلاعت هللا همحر  هتافو ىتح اهيف ًاذاتسأ لظو

 يف يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا ىف سردي ناكو

 ىتح ھه ۲ ماع ذنم ةيفيصلا تازاجإلاو ناضمرو جحلا مساوم

 .- ىلاعت هللا همحر - هتافو

 هتدوج ىف ديرف ىميلعت بولسأ - هللا همحر  خيشللو

 سوردلا يقليو .مهتلئسأ لبقتيو هبالط شقاني وهف «هحاجنو
 ملعلل هرشنب اجهتبم .ةقئاو ةنئمطم سفنو ةيلاع ةّمهب تارضاحملاو

 ظ . سانلا ىلإ هبيرقتو

 :ةيملعلا هراثآ

 نم رثكأ لالخ - ىلاعت هللا همحر  ةميظعلا هدوهج ترهظ

 ظعولاو سيردتلاو ملعلا رشن يف لذبلاو ءاطعلا نم ًاماع نيسمخ



 ا هللا همحر فلؤملا نع ةذبن

 هناحبس - هللا ىلإ ةوعدلاو تارضاحملا ءاقلإو هيجوتلاو داشرإلاو

 .- ىلاعتو

 تزّيمت يتلا ةبوجألاو ىواتفلا ريرحتو فيلأتلاب متها دقلو
 بتكلا نم تارشعلا هل تردصو «نيصرلا ىملعلا ليصأتلاب

 تاءاقتلاو بطلا و .ىواشتلاو تارضاخملاو.كاسرلاو
 تلجس ىتلا ةيتوصلا تاعاسلا فالآ هل ردص امك «تالاقملاو
 فة ا ورتو عال عار ااو ةه ونا داخ
 تركلا تالل ةريمتلا كاحورعلاو «يبركلا نآرقلا ريس

 ةيعرشلا مولعلا يف تاموظنملاو نوتملاو «ةيوبنلا ةريسلاو
 .ةيوحنلاو

 هتليضف اهررق يتلا تاهيجوتلاو طباوضلاو دعاوقلل ًاذافنإو
eg CS O aةيوردو » 

 خيشلا ةسسؤم موقت «هتاءاقلو هاواتفو «هبطخو «هتارضاحمو

 بجاوب - هقيفوتو هللا نوعب  ةيريخلا نيميثعلا حلاص نب دمحم
 .اهب ةيانعلاو ةيملعلا هراثا ةفاك جارخإل ةيلوؤسملا فرشو

 عقوم هل ئشنأ  ىلاعت هللا همحر  هتاهيجوت ىلع ًءانبو

 ةدئافلا ميمعت لجأ نم :'''ةيلودلا تامولعملا ةكبش ىلع صاخ
 نم ةيملعلا هراثا عيمج ميدقتو  ىلاعت هللا نوعب  ةوجرملا

 .ةيتوصلا تاليجستلاو تافلؤملا

 : ىرخألا هدوهجو هلامعأ

 سيردتلا تالاجم ىف ةرمثملا دوهجلا كلت بناج ىلإ
 هناحبس - هللا ىلإ ةوعدلاو ءاتفإلاو ةباطخلاو ةمامإلاو فيلأتلاو
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 : يلي ام اهنم ةقفوم ةريثك لامعأ خيشلا ةليضفل ناك - ىلاعتو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيه يف ًاوضع #
 .هتافو ىلإ ھ۷ ماع نم

 نب دمحم مامإلا ةعماجب يملعلا سلجملا يف ًاوضع #*
 .ه٠٠5١ ١798 نييساردلا نيماعلا ةيمالسإلا دوعس

 ةعماج عرفب نيدلا لوصأو ةعيرشلا ةيلك سلجم يف ًاوضع *
 ةديقعلا مسقل اسيئرو ميصقلا يف ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا

 ةيوضع يف كراش يملعلا دهعملاب هسيردت ةرتف رخآ يفو #
 بتكلا نم اددع فلأو «ةيملعلا دهاعملل جهانملاو ططخلا ةنجل
 < .اهب ةررقملا

 ه197١ ماع نم جحلا مسوم يف ةيعوتلا ةنجل يف ًاوضع *
 تارضاحمو اسورد ىقلي ناك ثيح - ىلاعت هللا همحر  هتافو ىلإ

 ٠ .ةيعرشلا ماكحألاو لئاسملا يف يتفيو «رعاشملاو ةكم يف

 نم ةزينع يف ةيريخلا ميركلا نآرقلا ظيفحت ةيعمج سأرت *
 .هتافو ىلإ ه505١ ماع اهسيسأت

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةديدع تارضاحم ىقلأ *

 فتاهلا ربع تارضاحم ىقلأ امك «سانلا نم ةعونتم تائف ىلع

 .ملاعلا نم ةفلتخم تاهج يف ةيمالسإ زكارمو تاعمجت ىلع
 ةلئسأ ىلع نوبيجي نيذلا رابكلا ةكلمملا ءاملع نم #

 ربع كلذو «ةعيرشو ةديقع هلوصأو نيدلا ماكحأ لوح نيرسفتسملا
 جمانرب اهرهشأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيعاذإلا جماربلا
 .«بردلا ىلع رون»



 1( هللا همحر فلؤملا نع ةذبن

 ةبتاكمو ةفتاهم نيلئاسلا ةلئسأ ىلع ةباجإلل هسفن رذن #

 . ةهفاشمو

 . ةيونسو ةيرهشو ةيعوبسأ «ةلودجم ةيملع تاءاقل بتر *
 ةكلمملا ىف تدقع ىتلا تارمتؤملا نم ديدعلا ىف كراش #*

 ١ ١ ير
 ىنتعا يظعولا بناجلاو يوبرتلا كولسلاب متهي هنألو *

 ملعلا بلط يف داجلا جهنملا كولس ىلإ مهداشرإو بالطلا هيجوتب

 لمحتو مهميلعت ىلع ربصلاو مهباطقتسا ىلع لمعو «هليصحتو
 .مهرومأب مامتهالاو «ةددعتملا ا

 ريخلا نيدايم يف ةديدع لامعأ - هللا همحر  خيشللو *

 يف يعسلاو «سانلا ىلإ ناسحإلا تالاجمو ٌربلا باوبأو

 مهل ةحيصنلا ءادسإو «مهنيب دوقعلاو قئاثولا ةباتكو مهجئاوح

 ظ . صالخإو قدصب

 :ةيملعلا هتناكم

 يف نيخسارلا نم - ىلاعت هللا همحر  خيشلا ةليضف دَ
 يف ةميظع ةكلَمو ًاليصأت - همك: هاهو هللا مهبهو نيذلا ملعلا

 باتكلا نم دئاوفلاو ماكحألا طابنتساو هعابتاو ليلدلا ةفرعم

 . ةغالبو ًابارعإو ّيناعم ةيبرعلا ةغللا راوغأ يو لاو

 ةديمحلا مهقالخأو ةليلجلا ءاملعلا تافص نم هب ج املو

 هردقو «ةميظع ةبحم سانلا هّبحأ لمعلاو ملعلا ت عمجلاو

 هتارايتخال اونأمطاو مهيدل لوبقلا هللا هقزرو ءريدقتلا لك عيمجلا

 نم نولهني «ةيملعلا هراثآو هاواتفو هسورد ىلع اولبقأو «ةيهقفلا



 هللا همحر فلؤملا نع ةذبن 015

 ةمدخل ةيملاعلا هللا همحر لصيف كلملا ةزئاج حنم دقو

 ةنجل اهتدبأ يتلا تايثيحلا يف ءاجو ءه5415١ ماع مالسإلا

 : يلي ام ةزئاجلا هحنمل رايتخالا

 .عرولا اهزربأ نم يتلا ةلضافلا ءاملعلا قالخأب هيلحت :ًالوأ
 ‹نيملسملا ةحلصمل لمعلاو «قحلا لوقو ءردصلا ةباحرو
 . مهتماعو مهتصاخل حصنلاو

 .ًافيلأتو ءاتفإو ًاسيردت ؛هملعب نيريثكلا عافتنا : ًايناث

 قطانم فلتخم يف ةعفانلا ةماعلا تارضاحملا هؤاقلإ :ًاثلا
 .ةكلمملا

 .ةريثك ةيمالسإ تارمتؤم يف ةديفملا هتكراشم :ًاعبار

 ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلا يف ًازيمتم ًابولسأ هعابتا :ًاسماخ
 ًاركف ؛حلاصلا فلسلا جهنمل ًاّيح ًالثم هميدقتو «ةنسحلا ةظعوملاو

 .اكولسو

 .مه هولبو «تانبلا نم ثاالئثو ‹نينبلا نم ةسمخ هل

 .ميحرلا دبعو ءزيزعلا دبعو «ميهاربإو «نمحرلا دبعو «هللا دبع

 : هتافو

 ءاعبرألا موي برغم ليبق ةَّدُج ةنيدم يف - هللا همحر يفوت

 يف هيلع ىَّلَّصو ءها١55١ ماع لاوش رهش نم رشع سماخلا

 كلت هتعيش مث ‹سيمخلا موي رصع ةالص دعب مارحلا دجسملا

 نفذو «ةرثؤم دهاشم ىف ةميظعلا دوشحلاو نيلصملا نم فالآلا
 ١ .ةمركملا ةكم يف



 ۴ هللا همحر فلؤملا نع ةذبن

 بئاغلا ةالص هيلع لص يلاتلا مويلا نم ةعمجلا ةالص دعبو
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ندم عيمج يف

 نمو «هتانج حيسف هنكسأو ءراربألا ةمحر انخيش هللا محر

 .ًاريخ نيملسملاو مالسإلل مّدق امع هازجو «هناوضرو هترفغمب هيلع

 ةيملعلا ةنجللا
 ةيريخلا نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا ةسسؤم يف
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 حراشلا ةمدقم

 دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «ةيفلاعلا ترهل معلا

 . نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو

 نإ يتأيس امك وه (هقفلا لوصأ) وه يذلا نفلا اذه

 ينعي نأ هقفلا بلاطل يغبني ءًادج ماه نف  هفيرعت يف هللا ءاش

 مرح نم) :اهيف ءاملعلا لوقي لوصألاو «ءيشلا ٌلوصأ هنأل «هب

 الإ مولعلا ىلإ لصت نأ نكمي الف ء(لوصولا مرح لوصألا

 . اهدعاوقو اهلوصأب

 هل اولعج ريسفتلاف ًالوصأ ف لكل ملعلا لهأ لعج دقو

 الوصال الج ةقثلاو: ًالوصأ هل اولعج ثيدحلاو ءالوصأ

 ...اذكهو الوصأ هل اولغتج وخنلاو

 اهلا يف لآ وحبل | نإ ةو تا لوصأو
 هيف اوبتكف «كلذ ىلع سانلا هعباتو « هللا همحر  يعفاشلا

 انف راص ىتح «كلذ نيب امو «ةريصقلاو ةليوطلا :ةريثك ٍتاباتك

 .هقفلا نمض يف سيلو «سردُي ًالقتسم

 ام يهو «هقفلا لوصأ ريغ دعاوق كانه نأ ًاضيأ ملعا مث

 يف اردک اهنع ربعن يتلا يهو «(مكحلا) وأ (للعلا)ب ىمسي

 نأ نسحتسي يتلا رومألا نم افا يهو «(يرظنلا ليلدلا)ب انسورد



 ةمدقملا =

 هقفلا بتك يف اهعبتت اذإف ءاهعمجيو هقفلا بتك يف ناسنإلا اهعبتتي

 .دعاوق اهسفنب يه تراصو «ةريثك دئاوف اهنم لصح اهعمجو
 ةرابع يهو «ةيلوصألا دعاوقلا ريغ (ةيهقف دعاوق) كانه مث

 درت دحاو ىنعم اهعمجي لئاسملا نم ًادارفأ عمجت طباوض نع
 .«بجر نبا دعاوق» لثم «هيلإ

 اهيف ثحبي الو ءلئاسملا نع اهيف ثحبي ةيهقفلا دعاوقلاف
 .ماكحألا ةلدأ نع اهيف ثحبي هقفلا لوصأو ا ةلدأ نع

 مالك نع ةرابع :يهف .دعاوقلا نم لقأ ةيهقفلا طباوضلاو
 ‹ ضئارفلاو ةحكنألاك ةفلتخم باوبأ نم ةددعتم ارو لوانتي ماع

 .ليلدك ذختت ةدعاقلا نأل .ةدعاق الب هنكل

  هفيرعت ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأيس امك  هقفلا لوصأو
 لاو ينم ةفافتمالا ةقيكو « :لامجالا فلا ةلذآ ىف تخم
 .كشسملا

 نأو «لمعلاو لوقلا يف دشرلا انمهلي نأ ىلاعت هللا لأسن
 انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو .ميرك داوج هنإ ج انلامعأ للكي

 . نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم

 نيميثعلا حلاص نب دمحم



 ازور
 د 1 ل ۶

 « هيلإ بوتو هرهعتسدو هنبعتستو هدذمحب «هلل دمحلا

 :فلؤملا ةمدقم

 ةبطخ يهو «ًةبطخلا هذه نفلا اذهل مَّدق دقف «فلؤملا امأ

 ظ ظ . ةجاحلا

 (هيلإ بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن «ش دمحلا) :هلوق
 ةلمج :ةيناثلا ةلمجلاو .ةيمسإ ةلمج (هلل دمحلا) :ىلوألا ةلمجلا

 اتوبث هلل تباث ّدمحلا نأ ديفي ريبعتلا اذه لثم َّنأ ينعي

 .رارقتسالاو توبثلا ىلع لدت ةيمسالا ةلمجلا نأل ءًارقتسم

 ینثف «(هدمحن) : لاق دمحلاب هللا ىلع ىنثأ يذلا لئاقلا نإ مث

 . ميظعتلاو ةبحملا عم لامكلاب دومحملا فصو دمحلاو «لعفلاب

 .ةرخآلاو ايندلا رومأ ىلع نوعلا هنم بلطنف :(هنيعتسن) امأ

 بنذلا رتس يهو «بونذلا ةرفغم هنم بلطن :(هرفغتسنو)

 .هنع زواجتلاو

 نم هللا ىلإ عوجرلا :ةبوتلاف ءعجرن :يأ (هيلإ بوتنو)
 . هتعاط ىلإ هتيصعم

 .ةديقم ةبوتو «ةقلطم ةبوت :ناعون يهو

 .نيعم بنذ نم ةبوتلا يه :ةديقملا ةبوتلاف
 ىلع رارصإلا عم نيعملا بنذلا نم حصت اهنأ حيحصلاو

 . اًرِصم ابئات نوكيف «هریغ



 : ع ةمدقملا
 ءانلامعأ تاس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو

 نم هنأب اهيف ناسنإلا فصوي يتلا ةقلطملا ةبوتلا امأ
 :ترتالا حجج ني ةيوتلا ي ٠ نارا

 ماصتعالا :هانعم ذوعلا (انسفنأ رورش نم شاب ذوعنو) :هلوق
 . انسفنأ رورش نم هللاب مصتعن : أ :«- لجو رع - هللاب

 ! ؟رورش انسفنأل لهو :ليق نإف
 تل نإ يق أ اتر #) :ىلاعت لاق ؛معن :باوجلاف

  Eوسلا  E[فسوي] 469 ۶ء مح ٌروُفَع قر َّنِإ ير .

 امإو ءةيصعم ىلإ 0 امإ : نيرهأ ىلع رودت سفنلا رورشو

 .ةعاط نع طيبثت

 لامكو «- لجو رع  هللاب ناميإلا لامك رورشلا هذه ديقيو
 : نيرمألا نيذهب دّيقت سفنلا اهيلع لَّمحت يتلا ةفطاعلا نأل ؛لقعلا

 رومألا يف رظنلاو لقعلاو .« لجو رع  هللاب ناميإلا
 يصاخجلا يف عوقولا نع ناسنإلا عدتري ىتح «بقاوعلاو

 .بجاولا كرت يف رارمتسالاو

 تائيس نم هللاب ذوعنو : يأ (انلامعأ تائيس نمو) :هلوق

 .حراوجلاو ناسللاو بلقلا ىلع راثآ اهل ةئيسلا لامعألا نأل انلامعأ
 ن دلا رهط : ىلاعت هللا لاق ءعمتجملاو درفلا ىلع راثآ اهلو

 هَ الع ىلا صعب مُهقيذل سالا ىب تبسك امي ِرْحَلاَو رل
 ا ر بکا آمو## :ىلاعت لاقو «[مورلا] 4® نجر
 تالا ندع نإ ی وا 509 رک نع ًاوُفْعَيَو کیدی تبسک
 تردص اذإ .«ىلهأو ىتجوز ىف ىتئيس راثآ فرعأل يننإ» :لوقي

 . هبحاص وأ هدلو .e لغ هتجوز سفن تام ‹ ةئيس هنم



 36 دس
 .هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم

 Ss هل كيرش الإ هلجححو هللا الإ هلإ ا نأ دقَشَأَو

 نموإ# :لوقي هللا نإف ءًاضيأ رهاظ اذهو قزرلا ىلع راثآ اهلو

 . [قالطلا] يت ال حّ 1 م قرب (ْنَل ارم, هل لمجي َهَّلأ ن وت

 ريقف نوكي نأ ناسنإلل بجوتو «قزرلا نم ةريثك ًاباوبأ دستف
 ظ 0 | .بلقلا

 هللا رّدق ْنَم ا (هدهي نم) (هل لضم الف هللا هدهي نم) :هلوق

 هجرخي نأ 3 ءهدصي نأ دحأ ردقي ملو «ىدهلا ىلإ هجتا هاده

 .ىدهلا اذه نم

 هنإف هلالض رّدقُي نم :ينعي (هل يداه الف للضي نمو) :هلوق
 . يدتهي نل هنإف ريخلا ىلإ ةاعدلا رثك امهم «هل يداه ال

 .هل لضم الف هللا هدهي نم) :نيتلمجلا نيتاه نم ضرغلاو
 بلط يف لجو رع هللا ىلإ ءوجللا (هل يداه الف للضي نمو

 «بجعتف كسفن ىلع دمتعت ال نأو «لالضلا نم ذوعتلاو «ىدهلا

 نمف» :يسدقلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو «تابثلا ًامئاد هللا ٍلأسا لب

 .“(هسفن الإ ٌنمولي الف كلذ ريغ دجو نمو « هللا دمحيلف ًاريخ دجو

 .(هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو) :هلوق

 ينأك ًاناقيإ ءيشلا اذهب نقوأو رقأ :يأ (دهشأ) :هلوق

 . هئيعب رمألا اذه دهاش هنأك : : ينعي (دهشأ) :لاق اذهلو فدع اش أ

 دري ال ذئنيحو «هللا الإ قح هلإ ال : يأ (هللا الإ هلإ ال) :هلوق

 .ةهلآ اهنودبعي يتلا نيكرشملا مانصأ ىّمس - لجو رع هللا نأ انيلع

 مقر ثيدح «ملظلا ميرحت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك :ملسم هاور (۱)

 .رذ ىبأ ثيدح نم 7861(2ا//)



 - = ةمدقملا
 nila dau .هلوسرو هلبع ادم نأ دهشأو

 :ءايبنألا] اكو نم مهعتمت | ةا م ٌرآ# :ىلاعت هللا لاق دقف
 ء[سي] 409 َنوُرَصْنُي م ٌهَهِلاَ هلأ نود نم اُدَحماَو## :لاقو ۳
 # ءىس نِ هللا نود نم نوعڌي یا هك مع تنغ ٌتَسْغَأ امف :لاقو
 ,[7؟ :ءارسإلا] € رخاء اهل لآ مم لع ال :لاقو ء[١١٠ :دوه]
 .[71 :ءارعشلا] رخاء اهلل هلأ عم عَن الف :ىلاعت لاقو

 فصوت ءايشألا هذه نأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ
 .ةيهولألاب

 توبث نيبو « (هلیا الإ هلإ ال) نيب عمجت فيك : :تلق نإف

 ؟تادوبعملا هذهل ةيهولألا

 ظ : نيهجو نم امهنيب عمجأ :باوجلاف
 هللا لاق «مهمعز ىلع ةيهولأ يه امنإ ةيهولألا هذه نأ :ًالوأ

 كلذ لدف ء[١٤ :ءارسإلا] نووي اك ةمللع دهعم ناک ول لُق# :ىلاعت واور صر
 0 مهاوعد بسحب نكل .ةقيقح ةهلآ كانه سيل هنأ ىلع
 7 ىه نإ # «ةانمو ىزعلاو تاللا نع : : ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو

 0 جلا 4 نعاس نم اه هسا لأ ام گواباءو متنا اھومتیمس اسا
 نأ ًاهومُسِيَمَس ٠8 ونود نم نوبت ام# :ىلاعت لاقو
 ٠ :فسوي] « نكطْلَس ن ابي هَ لر ا ام مُڪؤاباءو

 دوبعم لکو «ةدوبعم اهنأل (ةهلآ) تيمّس ةهلألا نأ :ًايناث
 نَحْلا ره هلا تاب كِلذ# :ىلاعت لاق امك ةلطاب هلا اهنكل ؛هلإ

 .[17؟ :جحلا] «ٌلِطْنْلا وه ءانود نم تروعدي ام کاو
 .ةداهشلا هذهل ديكأت (هل كيرش ال هدحو) :هلوقو
 نافصولا ناذه :(هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو) :هلوق

 هلك يبنلا امهب فصوي ام لضفأ



 عه سما
 e Sees ‹نيدلا موي

 .ةيدوبعلا عاونأ صخأ ةيدوبعلا هذهو ىلاعت هلل دبع هنأ :لوألا

 ىداص «نجلاو سنإلا ىلإ ىلاعت هللا لوسر هنأ : يناثلا

 . عابتالا بجاو قودصم

 ءابعأب ماقو هوجولا متأ ىلع هبر ةيدوبعب ةي ماق دقلو
 . مايق ريخ ةلاسرلا

 ةالصلا هيلع هتيدوبع مامت نمو «دبع هللو لوسر انيلإ وهف
 ام بعصأو دشأ نم ةلاسرلاب همايق نإف «ةلاسرلاب همايق مالسلاو

 بوبرم هنأو هلل دبع هنأب نقوم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ الولو ءنوكي

 : هعبصأ تيمدأ نيح لوقي ناك هنكلو e اذه لّمحت ام هل

 تيقن اهلا ليمن يفو  ِتيِمَد عبصأ الإ تنأ له»

 : ليطعتلاو لطابلا لهأ ةلداجم يف هللا همحر  ميقلا نبا لاق

 "نمحرلا اضر يفف تبصأ اذإف ةعاس يه امنإ ًاليلق ربصاف

 .- لجو رع هللا اضر يف هنأل ؛اوبيصأ اذإ نولابي ال ءالؤه لثمف

 ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص) :هلوق
 ىلع هللا ةالص - ىلاعت هللا همحر  ةيلاعلا وبأ لاق (نيدلا موي .

 ةمحرلا نم صخأ ةالصلاف ؛ىلعألا الملا يف هيلع هؤانث :

 نم ٌتْوَلَص ْمِهلَع َكِيَلْرَأ» : یلاعت هلوقل ا .لمكأو

 يضتقي تاولصلا ىلع ةمحرلا فطعف [1517 :ةرقبلا] 4ُةَمْحَيَو ْمُهّيَن

 ؛(۲٠۲۸) هللا ليبس يف بكتُي نم باب «ريسلاو داهجلا باتك :يراخبلا هاور )١(
 )١1/95(. دلي ىبنلا ىقل ام باب ءريسلاو داهجلا باتك : ملسم هاورو

 .(77؟7”ص) ةيجانلا ةقرفلل راصتنالا يف ةيفاشلا ةيفاكلا :رظنا (۲)



 هقفلا لوصأ فيرعت (

 اهب دارملاو نس يع ا ا ا ةرياغملا

 .ربخلا ال ءاعدلا
 دارملا «(ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو هلآ ىلعو) :هلوق

 :لاق هنأل ؛هتبارق نم نونمؤملا :ريبعتلا اذه ييف (لآلا»ب

 . (ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو)

 ىلع عابتألا هلآب دارملاف عابتألاو باحصألا ركذي مل اذإ امأو
 هلك يبنلاب عمتجا نم يباحصلاو بحص عمج باحصألاو < «هنید

 عوبتملاب يدتقملا وهو عبات عمج - عابتألاو . كلذ ىلع تامو هب ًانمؤم

 هللا هديق امك ناسحإلاب كلذ ديقو . ًاجهنمو ةدابعو ًةديقع هب يسأتملاو
 ه4

 ِراَصنألَو نجهل نم ٌنولوألا نوفہسلاو # هلوق يف نآرقلا يف هب
 N : ةبوتلا] € هلع ًاوض رو و مهنع هللا حوض ر نسحب مهوعبتا ناو

 نأ امإو «ءناسحإب نوكت 7 امإ ءالؤهل ةيعبتلا نأل كلذو
 . ًاقالطإ مهعبتي مل نم فالخب اذهو «ةءاسإب نوكت

 ةثالث مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا باحصأ رابتعاب سانلاف

 : ماسقأ

 . ًانطابو ًارهاظ مهراثآ عبتو «ناسحإب مهعبت :مسقو
 . ريصقتلا وأ ولغلاب امإ ةيعبتلا ىف ةءاسإ عم مهعبت : مسقو

 0 اا وحلت ب ال اذه نإف «مهقيرط نع بكن نم امأ

 هذه نم قحتسي هنإف ةءاسإلا هجو ىلع مهعبت نم امأو

 . هعابتا ردقب ةالصلا



 507 هقفلا لوصأ فيرعت

 ا لس
 : دعب امأ

 ىلع اهانبتك «هقفلا لوصأ ىف ةرصتخم ةلاسر هذهف

 دهاعملا يف ةيوناثلا ةثلاثلا ةنسلل ررقملا جهنملا قفو
 . لوصألا ملع نم لوصألا :اهانيّمسو «ةيملعلا

 للا دابعل ًاعفان ءهلل ًاصلاخ انلمع لعجي نأ هللا لأسأ

 . بيجم بيرق هنإ

 موي وهو ءازجلا موي ىلإ :يأ ء(نيدلا موي ىلإ) :هلوقو
 . ةمايقلا

 ىئعم ةيبلط أظفل ةيربخ ةلمج «(ًاميلست ملسو) :هلوقو
 .ةيونعملاو ةيسحلا تافآلا نم ةمالسلاب ءاعدلا اهب دارملاف

 (هقفلا لوصأ يف ةرصتخم ةلاسر هذهف ءدعب امأ) :هلوق

 .اهانعم رثكو اهظفل لق : ينعي (ة رصتخم)

 ةنسلل ررقملا جهنملا قفو ىلع اهانبتك هقفلا لوصأ يف) :هلوق

 ملع نم لوصألا :اهانيَّمسو «ةيملعلا دهاعملا يف ةيوناثلا ةثلاثلا

 بالطلا نيب ةداعلا يف ىرج هنأل ؛مسالا اذه انرتخا (لوصألا

 اذإ اذكهو «(لوصألا) انسرد :لوقن ؟نآلا سردن اذام :لاقي امنيح

 .(لوصألا ملع نم لوصألا) : هنأ نوفرعي ؟باتكلا مسا ام : ائلق

 . ةرشابم كلذ فرعي لب «باتكلا مسا ةفرعم فلكتي الف

 هنإ «هللا دابعل ًاعفان ,لل ًاصلاخ انلمع لعجي نأ هللا لاسأ)

 .(بيجم بيرق



 سس سس رس سس سسسسسمسسسم تحد سس ل
a 

 :هفيرعت ©

 : نيرابتعاب فّرعي هقفلا لوصأ
 (لوصأ) ةملك رابتعاب :يأ ءهيدرفم رابتعاب :لوألا

 ظ .(هقف) ةملكو

 .هريغ هيلع ىنبي ام وهو ءلصأ عمج :لوصألاف
 ةرجشلا لصأو ءهساسأ وهو نادجلا لصأ كلذ نمو

 O ا ءاهناصغأ هنم عرفتي يذلا

 فاضمو فاضم نم نوكم بيكرتلا اذه (هقفلا لوصأ) :هلوق

 .هيلإ فاضملاو فاضملا فّرعت نأ دب الف «هيلإ

 رابتعاب :لوألا :نيرابتعاب فرعي (هقفلا لوصأ) :هلوق
 ةدحاو لك فّرعن (هقف) ةملكو (لوصأ) ةملك رابتعاب : يأ «هيدرفم
 .ةدح ىلع امهنم

 هيلإ فاضملا رابتعابو ءهلحو فاضملا رابتعاب نآلا هفرعنف
 .نّيعملا نفلا اذهل ًامسا هرابتعاب ًابكرم هفّرعن مث «هدحو

 (لوصأ) ةملك رابتعاب :يأ ءهيدرفم رابتعاب :لوألا) :هلوق

 .((هقف) ةملكو

 نمو ءهريغ هيلع ىنبي ام وهو ءلصأ عمج :لوصألاف) :هلوق

 .رادجلا هيلع ىنبي هنأل (هساسأ وهو ءرادجلا لصأ كلذ

 ءاهناصغأ هنم عرفتي) هنأل ؛ًالصأ ىمسي ةرجشلا عذجو



 )1 هقفلا لوصأ فيرعت

 ُهَبْيْط همك الثم هللا برص فك رت ملال :ىلاعت هللا لاق
 2 0 م هه ما ےک

 et 4 ااا ف 7 تبث اَهّلصَأ ٍةَبِيَط ط َوَرَجَْم

 دع دقع لدول :ىلاعت هلوق هنمو ءمهفلا :ةغل هقفلاو

 . [هطا © يلق هغي 9 فال نت

 . ةيليصفتلا

 1 r E E همك للف هنأ نع نك رب لاو :یناعت نا لاق

 . ([ميهاربإ] 4@® f ف اهو تات اهلشا

 ا هنم عرمتي هنأل ؛ الصأ ىمسي هلدجو ناسنإلا وبأو

 . سقف اذه ىلعو

 ةدقع للحاو# :ىلاعت هلوق هنمو «مهفلا :ةغل) وهف ميرا امأ

 . اومهفي :يأ ([هط] *02) يلوم أوهقفي € فاس نم

 مهف لك نأل «حالطصالا يف هقفلا نم معأ ةغللا يف هقفلاف
 هللا لاق ‹ همهف : يأ «يمالک لجرلا هقف : لوقت ءًاهقف ةغللا يف ىمسي

 .هنومهفت ال :يأ ٤٤[. :ءارسإلا] 4ْمُهَحِِْسَت َنوهَفْفت ال كلو : ىلاعت
 لصأك يسحلا ءانبلا لمشي (هريغ هيلع ىنبي ام) :هلوقو

 اهلوصأ ىلع ماكحألا ءانبك يونعملا ءانبلاو ةرجشلا لصأو رادجلا

 .نييلوصألا حالطصا يف يأ (ًاحالطصاو) :هلوق

 (ةيليصفتلا اهتلدأب ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم) :هلوق

 :مهلوقب نييلوصألا نم ريثك هب ربعي امع فيرعتلا اذه يف انلدع

 خيش نأل ؛ةيليصفتلا اهتلدأب ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم



 520700 .نظلاو ملعلا :(ةفرعم) :انلوقب دارملاف

 لصأ ىلإ مالسإلا ماكحأ مسقنت نأ ركنأ - هللا همحر  مالسإلا
 الو هللا مالك يف هل لصأ الو ةعدب ميسقتلا اذه نإ :لاقو «عرفو

 ظ .هلوسر مالك

 نم يهو .عورفلا نم ًالثم ةالصلا نولعجي ءالؤه نأل :لاق

 !؟ميسقتلا اذهب ءاج نم !؟عورفو لوصأ :لوقن فيكف «لوصألا لصآ

 .(ةيلمعلا) :انلقف كلذ نع انلدع اذهلو

 انه ةفرعملا (نظلاو ملعلا (ةفرعم) :انلوقب دارملاف) :هلوق
 يأ» يملع هضعب ةيعرشلا ماكحألا كاردإ نأل .نظلاو ملعلا امت
 يتلا داهتجالا لئاسم تناك اذهلو «ينظ هضعبو ء(ًانيقي ملعي

 تناك ولو «ةينيقي تسيلو «ينظ اهبلاغ ملعلا لهآ اهيف فلتخي
 اهيف اوفلتخا امل ةينيقي

 هللا فصوي مل نظلاو ملعلا ىلع قلطت ةفرعملا تناك اّمَلِو
 .ملاع هنأب فصو نكلو ؛فراع هنأب

 .ءءافخ دعب :يأ «سْبَل دعب فاشكنا ةفرعملا نأل :اولاق
 .هتفرع ىتح ءيشلا اذه تلمأت : الثم لوقتف

 الإ فصوي ال هللا نأ تافصلا يف لصألاف لاح لك ىلعو
 .هسفن هب فصو امب

 يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلإ فّرعت» :ِيلكَي هلوق امأو

 وهو «كلذ مزال «ةدشلا يف كفرعي» :هلوقب دارملاف ««ةدشلا

 دمحأ دنع يهو .«كظفحي هللا ظفحا» :روهشملا سابع نبا ثيدحل ةياور هذه )١(
 )١77/1١1(. ريبكلا يف يناربطلاو ؛(577 /) كردتسملا يف مكاحلاو ؛(۷٠۳ /1)



 )۷( هقفلا لوصأ فيرعت

 نوكي دقو ءاينيقي نوكي دق ةيهقفلا ماكحألا كاردإ نأل

 .هقفلا لئاسم نم ريثك ىف امك ءًاينظ

 :هانعم سيل «هللا ىلإ فّرعت» :ِةِِكَي هلوق نأل كلذو «كب ةيانعلا

 يف لاقت ابلاغ ةفرعملا نأل ؛ةفرعملا نم صخأ ملعلاو

 نبا نالف وه اذه نأ تفرع :ينعي «ًانالف تفرع :لوقتف
 .نالف

 ةلوقعملا ءايشألا یف اذهو .ءوضولا مكح تولع :لوقتو

 .ةيونعملا

 نوكي دقو ًاينيقي نوكي دق ةيهقفلا ماكحألا كاردإ نآل) :هلوق
 فيرعت  فيرعتلا ىف انلق اذهلو (هقفلا لئاسم نم ريثك يف امك ًاينظ
 نم ةريثك لئاسم دج وي هنأل «نظلاو ملعلا لمشيل (ةفرعم) :- هقفلا

 .ةينظ هقفلا ماكحأ

 مارح هنأ مكحلاف ؛ثبختسي امو «فيجلا لكأي ام :ًالثمف
 كلذ عمو «لوقلا اذه ىلع ةحجار الاوقأ دجن اذهلو «ٌينظ هنكل

 امإو ملع امإ هقفلا نأل «هقفلا بتك يف اهلخدنو .؛ًاهقف اهيمسن

 . نظ
 كرابت هللا لاق دقو ءاذه لوقت نأ كل حصي فيك :تلق اذإف

 سعب كرإ# :لاقو 1١7[« :ماعنألا] نظل الإ نوعي نإ :ىلاعتو

 ؟نظلا نوعبتي نم ىلع هللا ركنأ دقو ١١[« :تارجحلا] #رثإ نظل

 ام وه اذهف ءداهتجا ىلع ًاينبم ناك اذإ نظلا نإ :لوقن
 «اهعسو الإ اض هلا فلكي ل# :ىلاعت لاق ناسنإلا هعيطتسي



 و 555555525 0

 ةاقلتملا ماكحألا (ةيعرشلا ماكحألا) :انلوقب دارملاو

 .ميرحتلاو بوجولاك «عرشلا نم

 اذإ)» : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق اذهلو ؟[ 35 :ةرقبلا]

 ولو “رجا هلف أطخأ نإو . نارجأ هلف باصأف دهتجاف مكاحلا

 .ًاباوص ناكل ًاينيقي مكاحلا ناك

 ؛اذه يف لوقت اذام : لأسي یا ىلإ لجر ءاج :كلذ

 ؟مارح مأ زئاج وه له
 .زئاج ريغ اذهف !ًامارح هنظأ :لاق

 نأ هنظ ىلع بلغف «ةلدألا يف دهتجم لجر لمأت ول نكل

 ىهتنم وه اذه نأ ؟هيف ءىس دل اذهف .حجارلا وه لوقلا اذه

 > . هتعاطتسا

 نم ةاقلتملا ماكحألا (ةيعرشلا ماكحألا) :انلوقب دارملاو) :هلوق

 . ةيعرش اهناب اهانفصو اذهلو (عرشلا

 و ةحابإلا كلذكو (ميرحتلاو بوجولاك) :هلوق

 رم ىلع لدي ال لاثملا 7 ب

 ا نتيا : هقفلاف نم Nt جرخف

 ةيعرش للع يهف ؛ماكحألا ءاهقفلا اهب للعي يتلا للعلا امأو

 دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك :يراخبلا هاور )١(

 نايب باب «ةيضقألا باتك :ملسمو ؛(5919) مقر ثيدح .أطخأ وأ باصأف

 ثثيدح نم ؛(۱۷17) مقر ثيدح ءًاطخأ وأ باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ

 .صاعلا نب ورمع



 ا هقفلا لوصأ فيرعت

 نم ربكأ لكلا نأ ةفرعمك «ةيلقعلا ماكحألا هب جرخف

 . ءزجلا

 ةليللا يف ربا لوزن ةفرعمك .ةيداعلا ماكحألاو

 ا وجلا ناك اذإ ةيتاشلا

 نأ اودجوف اوربدت ءاملعلا نأ :ينعي «عرشلا نم ةاقلتم عقاولا يف
 .اهب مكحلا اوطبرف «ةمكحلا هذه ظحال عرشلا

 ول (ءزجلا نم ربكأ لكلا نأ ةفرعمك ءةيلقعلا ماكحألا) :هلوق
 .لكلا :لوقت ؟فصنلا مأ لكلا :ربكأ امهيأ :لئاق كل لاق

 هنكلو ؛فصنلا نم ربكأ لكلا نأ ىلع ليلد نآرقلا يف سيلو
 ا

 يلقع مكح اذهو ا i a : لوقت

 و

 ةيتاشلا ةليللا يف لطلا لوزن ةفرعمك ءةيداعلا ماكحألاو) :هلوق
 يلايل نم وحص ةليل يف انلق اذإ :كلذ لاثم (اوحص وجلا ناك اذإ
 - حابصلا يف نوكي يذلا ىدنلا وهو  لط ةليللا لزنيس :ءاتشلا

 ينعي «يسح يداع هنكلو «يلقع الو يعرش مكحب سيل اذهف
 . اذهب ةداعلا ترج

 عجو نّوهي نيربسأ ةبح فصن لوانت نإ : انشنأ لوقنو

 . يداع وهف ةداعلا نايرج وأ 0 نع بترت ام لكف

 .ةيداعو «ةيلقعو «ةيعرش :ةثالث ماكحألا نأ نآلا انل نيبتف

 . عرشلا نم ةاقلتملا ماكحألاب قلعتي هقفلاف



 هقفلا لوصأ فيرعت

 .داقتعالاب قلعتي ال ام (ةيلمعلا) :انلوقب دارملاو

 هللا ديح وتك .داقتعالاب قلعتي ام هب جرخف .ةاكزلاو ةالصلاك

 .حالطصالا

 نأل (داقتعالاب قلعتي ال ام (ةيلمعلا) :انلوقب دارملاو) :هلوق
 : عرشلا ماكحأ

 هئامسأو هللاب ناميإلا بوجوك «داقتعالاب قلعتي ام :اهنم

  .هقفلا يف لخدي ال اذهف «هلاعفأو هتافصو

 يف لخدي يذلا وه اذهف «فلكملا لمعب قلعتي ام :اهنمو

 .هقفلا

 ,داقتعالاب قلعتي ام هب جرخف ؛ةاكزلاو ةالصلاك) :هلوق

 يف اهقف كلذ ىمسي الف ء«هتافصو هئامسأ ةفرعمو هللا ددحوتك

 . اهقف ةغللاو عرشلا يف ىمسي نكل (حالطصالا

 ‹«عرشلا فلاخي مل اذإ حالطصالا يف ةحاشم ال :ليق دقو
 نحن :نولوقي ءاهقفلا نأ ىنعمب ؛عرشلا فلاخي ال اذه ماد امف

 هقفلا نأ ىلع انحلطصا نكل «هقفلا نم ديحوتلاب ملعلا نأب نمؤن

 . مهيلع ركنن الف ؛ملعلا لئاسم نم عونلا اذهب صاخ

 نأل ءربكألا هقفلا وه ديحوتلا ملع نإ :مهل لوقن اننكلو
 .هلاعفأو ء.هتافصو هئامسأ ىفو «هللا تاذ ىف هقف :هقفلا

 .ًاهقف یه اذه لكف ؛هماكحأو

 اذهلو ءءيش لك نم مظعأ هتافصو هئامسأب هللا ةفرعمو

 هب هللا دري نم» :ِِْللَِك هلوقف هيلعو «(ربكألا هقفلا) :ءاملعلا هاّمس



 0 هقفلا لوصأ فيرعت

 هقفلا ةلدأ (ةيليصفتلا اهتلدأب) :انلوقب دارملاو

 .هقفلا لوصأ هب هب جرخف < .ةيليصفتلا هقفلا لئاسمب ةنورقملا

 .ةيلامجإلا هقفلا ةلدأ ىف نوكي امنإ هيف ثحبلا نأل

 .اذهو اذه لوانتي ."'”«نيّدلا يف ههقفي ًاريخ

 ةنورقملا هقفلا ةلدأ ( ةيليصفتلا اهتلدأب) :انلوقب دارملاو) :هلوق

 ؛ءوضولا ةحصل ةينلا طارتشا : كلذ لاثم ( ةيليصفتلا هقفلا لئاسمب

 كلذ لدف «[5 :ةدئاملا] #ًاوُلِسْعَأَف ةولصلا لاق CK ادل : ىلاعت هلوقل

 لامعألا امنإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقلو «لسغلا ةدارإ ىلع

 . ليصفتلا ليبس ىلع اهليلد انركذو «ةلأسم مكحب انيتأ انهف «'"”«تاينلاب

 هلمعف طورشلا صقان المع لمع نم لك :تلق اذإ نكل
 7«در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» : د هلوقل ؛ لطاب

 مالك نع ةرابع اذه نأل «هقفلا دعاوقب قلعتي اذه ءهقفب سيل اذه

 . ةيهقفلا دعاوقلا نم ةدعاق « ماع

 نوكي امنإ هيف ثحبلا نأل ؛هقفلا لوصأ هب جرخف) :هلوق
 قلطملاو ‹صاخلاو ماعلا : لشم (ةيلامجإلا هقفلا ةلدأ يف

 ثيدح «نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم باب ءملعلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 مقر ثيدح ةةلاسملا نع يهنلا باب «ةاكزلا باتك :ملسمو ؛(۷1) مقر

 .نايفس يبأ نب ةيواعم ثيدح نم ؛(۳۷٠۱)
 ؟ هللا لوسر ىلإ يحولا علب ناک فيك باب «يحولا عذب باتك : يراخبلا هأور )۲)

 «تاينلاب لامعألا امنإ» :ةلب هلوق باب «ةرامإلا باتك :ملسمو ؛(١) مقر ثيدح
 ثيدح نم ؛(۱۹۰۷) مقر ثيدح «لامعألا نم هريغو وزغلا هيف لخدي هنأو

 ظ .باطخلا نب رمع
 حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب .حلصلا باتک : يراخبلا هاور )۳(

 ماكحألا ضقن باب ‹ةيضقألا تات : ملسمو ؛(؟6ه٠) مقر ثيدح «دودرم

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(۸١۱۷) مقر ثيدح «رومألا تاثدحم درو ةلطابلا



C=هقفلا لوصأ فيرعت  

 .نّيعملا نفلا اذهل ًابقل هنوك رابتعاب :ىناثلا امأ

 ةيفيكو «ةيلامجإلا هقفلا ةلدأ نع ثحبي ّمْلِع :هنأب فرعيف

 11 ول 6 TPT ء اهنم ةدافتسالا

 . كلذ أ امو . .خوسنملاو خسانلاو «ديقملاو

 ليبس ىلع ءايشألا هذه نع هقفلا لوصأ يف ملكتيف

 ليصفتلا ليبس ىلع ةلأسم لك يف ملكتي هقفلا يف نكل ؛مومعلا

 «لوئسم اذهو «هورکم اذهو «لالح اذهو مارح اذه :لاقيف

 .بجاو اذهو

 لهاجلا نوكي نأ نكمي الف «لهجلا هب جرخ (ملع) :هلوق
 . ًايلوصأ هقفلا لوصأب

 هنأل ؛هقفلا هب جرخ (ةيلامجإلا هقفلا ةلدأ نع ثحبي) :هلوق

 . ةيليصفتلا هتلدأ نع ثحبي

 .مومعلا ةلدأو .همكحو ماعلا ةقيقح ىف ثحبي هدجتف

 .همكحو .قلطملاو .همكحو ‹صاخلاو «مومعلا عيصو

 هلهف ؛ كلذ ا امو .خوسنملاو خسانلاو .همكحو .ديقملاو

 .ةيلامجإ ةلدأ

 «ماعلا صيصختب لصحي اذه (اهنم ةدافتسالا ةيفيكو) :هلوق

 هبشأ امو «ةضراعتملا صوصنلا نيب عمجلاو «قلطملا دييقتو

 تحت لخدت ةيئزج لكف «همومعب لمعلا :همكح ماعلا نأل ؛كلذ
 هقفلا لوصأ نأل ,ماعلا ظفللا مكحب اهل مكحأ ماعلا ظفللا اذه

 . اهنم



 تقس اميف» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق تدروأ اذإف

 ثيح نم . نيهجو نم ماع اذه نأ تدذدحو '«رشعلا ءامسلا

 ۰ .ردقلا ثيح نمو «سنجلا

 نیش ةاكزلا بجنن تلف هرهاظ ىلع ماعلا اذهب تزخ أ ادإف

 وأ رخّدي وأ لاكي ءاوس ‹ضرألا نم جراخ ريثكو ليلق لك

 . ماع ثيدحلا نأل «ناك عون يأ وأ «تاتقي

 . ثيدحلا اذه نم ديفتست فيك كل نيبت هقفلا لوصأ نكلو

 .هصّصخي ام دروو ماعلا درو اذإ :هقفلا لوصأ ىف لوقنف

 :صاخلا ىلع ماعلا لمحاف

 نود اميف سيل» :ِةلكَي هلوق نإ :لوقنو رادقملا ىلإ ىتأنف -

 ةعبرأ كلمي نم ىلع رشعلا بحوي ل «"«ةقدص قسوأ ةسمخ

 .لوألا ثيدحلا صصخ دق ثيدحلا اذه نأل ؛قسوأ

 . صصخي ماعلا نأ كفّرعي هقفلا لوصأف

 ءامسلا تقس اميف» :ِهلكي هلوق :لوقنف سنجلا ىلإ يتأنو -

 هتقس ضرالا نم جرخ ءيش لك لمشي هسنج يف ماع «رشعلا

 ةسمخ نود اميف سيل» : ةي هلوق ىلإ تدع اذإ نكل ءءامسلا

 لعجي :يأ .قسوي اميف الإ ةاكز ال هنأ تفرع «ةقدص قسوأ

 ءاملابو ءامسلا ءام نم ىقسي اميف رشعلا باب .ةاكزلا باتك :يراخبلا 0 000(

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم «(١51١؟) مقر ثيدح ‹يراجلا

 ثيدح ء.ةقدص شوا ةسمخ نود اميف سيل باب «ةاكزلا باتك :يراخبلا هاور (۲)

 | كيعس أ نع () مقر ثيدح ةاكزلا باتك :ملسمو ؛,(9١51١ مقر



 هقفلا لوصأ فيرعت ا

 ام ةماعلا نعاوقلا ةلامحالا) لره داملا
 يضقت ةحصلاو «ميرحتلل يهنلاو «بوجولل رمألا : مهلوق

 هقفلا لوصأ ىف ركذت الف «ةيليصفتلا ةلدآلا هب جرخف

 . ةدعاقلل ليثمتلا ليبس ىلع الإ

 فيك ةفرعم (اهنم ةدافتسالا ةيفيكو) :انلوقب دارملاو

 ؟ اهتال الدو ظافلألا ماكحأ ةساردب اهتلدأ نم ماكحألا ليبهمتسي

 .خوسنمو خسانو «دييقتو قالطإو «صوصخو مومع نم

 . اهماكحأ هقفلا ةلدأ نم ديفتسي هكاردإب هنإف «كلذ ريغو

 ةت. كتم هثأل ادت نمش .دهتحتملا وهو .كيقتسملا

 لوصأ يف ثحسبي «كلذ وحلو همكحو .داهتجالا طورشو

 .هقفملا

 الو لاكي ال ام كلذب جرخف «نوزوملاو ليكملا وهو ةلامحلا
 .ةاكز هيف سيلف «نزوي

 نم ديفتست فيك كفّرعي هنأل ؛ةميظع هقفلا لوصأ ةدئاف نذإ

 . هيف قفتت مكح ىلإ لصن ىتح «ةلدألا
 وهو «ةلدألا نم ديفتسملا لاح (ديفتسملا لاحو) :هلوق
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 .ةلدألا نم ماكحألا طابنتسا ىلع رداقلا : ينعي «دهتجملا

 .دلقملا لاح نع هقفلا لوصأ يف ثَحبُي كلذ عم نكل

 .داهتجالا ميسق ديلقتلا نأل «كلذب قلعتي امو ديلقتلا مكحو

 لك سيلف «دهتجملا نع هقفلا لوصأ يف ثححبُي :ينعي
 طورشو «دلقملا نعو «داهتجالا طباوضو طورشو ءادهتجم ناسنإ
 .ديلقتلا

 : ءايشأ ةثالث هقفلا لوصأ عوضوم راصف

 .ةيلامجإلا هقفلا ةلدأ :لوألا

 . ةلدألا هذه نم ديفتسن فيك : يناثلا

 .دهتجملا وهو «ةلدآلا هذه نم ديفتسملا لاح :ثلاثلا

 يغبني ال انهم ًاملع ةقيقحلا يف هقفلا لوصأ ملع راصو

 .هيف طرفي نأ ملعلا بلاطل

 ذإ ههققلا غل ًاضيأ لوصأ وهف هقفلا لوصأ ىمسي هنوك عمو (

 تافصلا نأ فرعن اذهلو «ديحوتلا باب ىف همدختست نأ نكمي

 دعاوقب نيقولخملا تافصل ةرياغم اهنأ هسفن اهب هللا فصو يتلا
 : ىلاعت هلوق لثم ىلع رهاوظلا هذه لمحن نأ وهو ؛هقفلا لوصأ

 نإ رهاوظلا هذه نإ :لوقنو ١١[ :ىروشلا] یس بلک سک

 لثامت اهنأ - متل لود ناك ا ليس ناد مهفي ناك
 :ىروشلا] € د لک سّيل# :هلوق نإف «نيقولخملا تافص

 .دسافلا مهفلا اذه عنمي ۱

 تافصلا نم مهفي نأ ادبأ نكمي ال هنأ حيحصلا نأ ىلع

 ا تافص نم مهفي ام هسفنل هللا اهفاضأ يتلا



 تسيل ىهف هللا ىلإ تفيضأ اذإف «هيلإ فاضت ام بسحب تافصلا
 1 ل فقر | اذ امك

 يف اهنأ بطاخملا مهفي لهف هَةّرَّذلا دي :تلق ول اذهلو
 ؟ريعبلا دي مجح

 . اهبسانت ادي اهل نأ مهفي لب !اذه مهفي ال

 «ناتطوُسَبَم هادی لب# :ىلاعت هلوق نم مهفن نأ نكمي ال :نذإ
 ةبوسنم اهنأل ؛ليحتسم اذه نإف ءانيديأك هيدي نأ [55 :ةدئاملا]

 نم لوق مدهن نحنف اذهلو «هب قيلت يهف «- لجو رع هللا ىلإ
 تافص لئامي ام وه تايآلا هذه نم مهفي يذلا نإ :لوقي

 4یم ولْئِك سیل :ىلاعت هلوق كلذ عنم نكل «نيقولخملا
 مَهَفُت نأ نكمي ال ذإ ءأطخ مهفلا اذه لصأ نأل ١١[« :ىروشلا]
 قلاخلا تافص نم مهفنف «هيلإ تفيضأ ام بسح ىلع الإ تافصلا

 نم مهفن امك ءانيلإ ةفاضملا انتافص نم مهفن ام ريغ هيلإ ةفاضملا
 :قولخملا كد يبس .قولكملا تاس

 «ريسفتلاو ء«ديحوتلا يف هقفلا لوصأ مدختسن نأ نكمي :نذإ
 .ًادج ةمهملا مولعلا نم وهف «ءيش لك يفو «ثيدحلاو

 .يهن اذهو ءرمأ اذه :انلوقب يفتكن ال اذامل :ليق نإف -
 ؟ليصفت نود فلسلا ىفتكا امك

 :نيهجو نم ءرظنلا نم ظح اذهل سيل :باوجلاف

 ناسل يف لوقنم ميرحتلاو باجيإلا ظفل نأ :لوألا هجولا
 : ةا لاقو «[۳ :ةدئاملا] # ةتيِمْل کک تمرح : ىلاعت لاق «عراشلا
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 الي لوسرلا نأ امك «'"«ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا لسغ»
 .(اذك لوقي نأ هيلع) «(اذكو اذك مكيلع) :هلوقب ًانايحأ ربعي

 . بوجولا يف رهاظ اذهو «(لعفي نأ هيلع)

 ىلع نيذلا سانلاك اوسيل اننامز يف سانلا نأ :يناثلا هجولا

 . ايهن اذه وأ ًارمأ اذه نوكي نأ مهيفكي ةوبنلا دهع

 .هكرتب نومثأت ءمكل مزال مكيلع بجاو اذه :ليق اذإف
 ةعيرشلا هيلع تلد ام فلاخت ال ظافلألا هذه تماد امو !اوقاسنا

 لدت ال ةعيرشلاو «بجاو هنإ ءيش يف انلق ول «معن .سأب الف
 .أطخ اذهف ؛بوجولا ىلع

 :اولوقت الو + اطووش ءال او كذب أل لا نق كلك
 : يي لاق ءعرشلا يف دراو اذه نأ عم !لطاب اذهو حيحص اذه

 . ''”«لطاب اهحاكنف يلو ريغب اهسفن ثحكنأ ةأرما اميأ»

 هذه نولمعتسي نامزلا ميدف نم هللا مهمحر ءاملعلاف

 تسيلو ءاذه الإ مهيف ديفي ال سانلا نأ اوفرع مهنأل .ظافلألا

 ظ . عرشلا نم ةبيرغب ظافلألا هذه

 يبصلا ىلع لهو «ةعمجلا موي لسغلا لضف باب «ةعمجلا باتك :يراخبلا هاور 000

 باب «ةعمجلا باتك :ملسمو ؛(۸۳۹) مقر ثيدح ؟ءاسنلا وأ ةعمجلا موي دوهش

 مقر ثيدح «هب اورمأ ام نايبو لاجرلا نم غلاب لك ىلع ةعمجلا لسغ بوجو
 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ؛(755)

 .؛(١١١؟) مقر ثيدح «يلوب الإ حاكن ال باب «حاكنلا باتك :يذمرتلا هاور (۲)

 :هجام نباو ؛(۲۰۸۳) مقر ثيدح «يلولا يف باب «حاكنلا باتك :دواد وبأو

 يف دمحأ مامإلاو ؛(۱۸۷۹) مقر ثيدح «يلوب الإ حاكن ال باب «حاكنلا باتك

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(١1/7٦) دنسملا



 يعرشلا مكحلا ناسنإلا هركي نأ نيب قرفلا ام :ليق نإف

 ؟هلعف ديري ال نأ نيبو «هب مازتلالا عم ةيسفن ةهارك

 .هديري الو ةيسفن ةهارك ءيشلا اذه هركي نأ نيب قرف :انلق

 يبنلا رمأ امل اذهلو «هل اهراک هب مزتليو هل ًاهراك هلعفي نأ نيبو

 نإ !هللا لوسر اي :لاق «ملسُي نأ الجر مالسلاو ةالصلا هيلع

 هرمأف «'«كلذ هركت تنك نإو «ملسأ» :لاق «كلذ هركت يسفن
 حص ملسأ اذإ هنأل ءهل دقنت مل سفنلا تناك ولو ملسي نأ

 نيبو «هديري الو عرش هنأل ههركي يذلا نيب قرف كانهف ؛همالسإ

 .هب لمعي نكل ههركي يذلا
 ءءايشألا ضعب هيلع لقثتو الإ ناسنإ نم امف !حيحص اذهو

 . هلعفب همزلي - لجو رع - هللاب هناميإ نكل
 اذهف «هب عانتقا نود سانلل اعبت هلعفي هنأ عم هضغبأ اذإ امأ

 .ءاوس همدعو هلعف

 هلعفي نكل ؛يىلع قاش هنأل ههركأ :لوقي لجر امأ

 دهاجي ناسنإلاف «سفنلا داهج لصح ام اذه الولف ؛هب ايضار

 ش . ةسقن

 نأ هركأ  هللاو  انأ :  ًالثم  لوقي يذلا نيب قرفو
 ُهَلَعْفَأ ؛ةعاطو ًاعمسف هب رمأ لوسرلا نأل نكل ؛يتيحل يفعأ
 هانعم اذهف ؛عرشك ههركي يذلا نيبو .كلذل اهراك تنك نإو

 !هلطبأ هنأ

 نع ؛(71560) )5٠5/5( ىلعي وبأو ؛(۱۰۹/۳) هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 .كلام نب سنأ



 0 ظ هقفلا لوصأ ضيرعت

 : هقفلا لوصأ ةدئاف ه

 «ةيمهآلا غلاب .ردقلا ليلج ملع هقفلا لوصأ نإ

 :هتدئاف ؛ةدئافلا ريزغ

 جارختسا اهب عيطتسي ةردق لوصح نم نكمتلا ظ

 ريزغ ةيمهألا غلاب ردقلا ليلج ملع هقفلا لوصأ نإ) :هلوق
 نأ هنكمي ناسنإ لكف «نف لك يف لاقت امبر تاملكلا هذه (ةدئافلا
 ؛كلذ هبشأ امو «ةيمهألا غلابو «ةدئافلا ريزغ هنإ :هنف نع لوقي

 .هاوعد تلبق ائيش ىعدا نم لك ام نكل
 جارختسا اهب عيطتسي ةردق لوصح نم نكمتلا :هتدئاف) :هلوق

 «ةميظع ةدئاف هذهو (ةميلس سسأ ىلع اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا
 ماكحألا طبنتست نأ كنكمأ هقفلا لوصأ تفرع اذإ كنأ ينعي

 .ةدئافلا ريزغ نذإ وهف ؛اهتلدأ نم ةيعرشلا

 : مومعلل ًالثم برضنلو
 4 هَل َنْعَصي نأ َنهْلَجأ ٍلاَمْخْلا تلو :ىلاعت هللا لاق

 اهجوز توم دعب تعضو اذإ ةأرملا نأ فرعت نيأ نم «[4 :قالطلا]

 ( ؟ اهتدع تهتنا قئاقدب

 تّ :ةيآلا رهاظف ءهقفلا لوصأ ملع تسرد دق تنك اذإ
 تعضو ول ةأرملا نأ [4 :قالطلا] € ره َنْعَصي نأ هلأ لامّكلا
 . اهتدع تهتنا قئاقدب اهجوز توم دعب

 .هدارفأ عيمج لمشي مومعلا نأل «مومعلا نم اذه تذخأ

 !هقفلا لوصأ يف هتسرد اذکه



 د عل
 نب دمحم يعفاشلا مامإلا لقتسم نَّمك هعمج نم لوأو

 هيف اوفلأف «كلذ ىف ءاملعلا هعبات مث «- هللا همحر  سيردإ

 .طوسبمو رصتحمو . موظنمو روثنم نيب ام .ةعونتملا فيلأتلا

 لّّصح اذإف “شعلا ءامسلا تقس اميف» : لكك يبنلا لاق -
 . عاص فصن اهيف بجو عاوصأ ةسمخ هعرز نِم ناسنإلا

 فصن هيف بجو عاوصأ ةسمخ ناك اذإ هنأ تفرع نيأ نم

 .هنم اذهو .مومعلا ديفت ةلوصوملا

 دق ماعلا نأ :هقفلا لوصأ يف ًاضيأ تسرد : لوقأ نكل -
 e ةالصلا هيلع يبنلا هيف لاق ال تيأرو 2.صّصخي

 لقأ نإف كلذ 0 ءانبو ("(ةقدص قسوأ ةسمح نود اميف سبيل»

 ؟تفرع نيأ نم «ةاكز اهيف سيل عاوصأ ةسمخ نم

 نأ يل نيبت هقفلا لوصأل يتسارد يف ينأل ؛ كلذ تفرع

 كلذ ريغ ىلإ . . صاخلاب صصخيف «صاخلا ىلع لمحي ماعلا
 .ةريثكلا ةلثمألا نم

 ةدئاف ديفتسي هنأ كش ال هقفلا لوصأ يف سرد اذإ ناسنإلاف

 اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا جارختسا نم نكمتلا يهو «ءةميظع

 ني دمحم يعفاشلا مامإلا لقتسم نفك هعمج نم لوآو) :هلوق

 هيف اوفلآف «ءكلذ يف ءاملعلا هعيات مث «- هللا همحر - سمئردإ

 2:طوسيمو رصتخمو «موظنمو روثنم نيب ام ء«ةعونتملا فيلآتلا

 .(۳۳ص) مدقت (۲) .(۳۳ص) مدقت (۱)



 اا ا 0 تلال

 «هیف فلآ ام نسحأ نمو (هتازيممو هنايك هل ًالقتسم ًانف راص ىتح

 «يحوتفلل (ريرحتلا رصتخم١ب ىمسي ريغص باتك هعمجأ نم لب

 لوصأ ىف ذ نويلوصألا هلاق ام ةصالخ ةقيقحلا يف رصتخملا اذهو

 جاتحي هنأ الإ «بلق رهظ نع هظفحي نأ ناسنولل نكميو .هقفلا

 فرعيو بلق رهظ نع هظفحي يذلاف .بلاطلل هانعم نيبي ملاع ىلإ

 . يقيقحلا ىنعملاب ايلوصأ 0 هانعم

 ا «هراصتخا ىلع تيأر ام عمجأ نم

  Nعنقتسملا .

 مأ ةعماج هتعبط «رينملا بكوكلاب» ىمسملا :هحرش كلذكو

 . ىرقلا

 :تارابعلا ةسالس ةهج نم هيف نوكي ام نسحأ امأ

 لهس هنأل ؛نيريبك نيدلجم يف وهو .يلازغلل «ىفصتسملا»

 تأرق ام نسحأ نم وهو .اهتشقانمو ءارألا ضرع يف ديج «تولسألا

 . هتءارقل حاتري ناسنإلا نأ ةقيقحلاو «حيضوتلاو نييبتلا ةهج نم

 يف هنم ةذوخأم ةعماجلا يف سردت يتلا (١"ةضورلا»و

 فذحي - هللا همحر  قفوملا «ةضورلا» فنصم نأ ىلع ‹عقاولا

 «ةرابعلا يف ديقعتلاو لاكشإلا بجوت ىتلا تاملكلا ضعب ًانايحأ

 يلازغلل («ىفصتسملا)»و «ةضورلا» نيب تنراقو تعجر ول الإو

 - هللا همحر  قفوملا نكل «مالكلا سفن وه مالكلا نأ تدجول

 . ًانايحأ فرصتلا ضعب هيف فرصتي

 «ةضورلا ىف ةيقطنم ةمدقم - ىلازغلل ًاعبت  قفوملا ركذ دقو

 )١( هللا همحر  ةمادق نبا نيدلا قفومل ءرظانملا ةنجو ءرظانلا ةضور باتك وه .



 ياس Er ` ماكحأللا

 لاعفأب قلعتملا عرشلا باطخ هاضتفا ام :ًاحالطصاو
 . عضو وأ وا بلط نم :ريفلكمل ا

 خيش لاق امك هنكل ؛ركفلا ضوري ذيذل ملع ةقيقحلا يف قطنملاو
 :كيلبلا هب عفتني الو ‹يكذلا هيلإ جاتحي هل : ةيميت - مالسإلا

 (اريرحتلا»و «ةلبانحلا نم يحوتفلل «ريرحتلا رصتخماو

 «ربكأ وهو «فاصنإلا» باتك بحاص ا

 .(تاقرو) همسا ىلع «تاقرولا»و

 انيّمس هنمو (ءاضقلا ةغل وهو «مكح عمج :ةغل ماكحألا) :هلوق
 . ًايضاق سانلا نيب مكاحلا

 ىنعمب (ام) (عرشلا باطخ هاضتقا ام :احالطصاو) :هلوق
 عرشلا باطخف .عرشلا باطخ هاضتقا يذلا وه ا «يذلا

 ىضتقم مكحلاو ا

 «ةنسلاو باتكلا  يتأيس امك  (عرشلا باطخ) ب دارملاو
 .نيفلكملا لاعفأب قلعتملا

 :هلوق يف (ام) ل نايب (عضو وأ رييخت وأ بلط نم) :هلوقو

 .(عرشلا باطخ هاضتقا ام)

 يضتفي ةراتو «بلطلا يضتقي ةرات ل باطخ نأ

 بابسألاك ؛ءيش ىلع ةلالدلل و ا ةراتو اي

 عناوملاو طورشلاو



 ع
 .ةنسلاو باتكلا (عرشلا باطخ) :انلوقب دارملاف

 قلعت ام (نيفلكملا لاعفأب قلعتملا) :انلوقب دارملاو

 . كرت مأ ًاداجيإ «ًالعف مأ ًالوق تناك ءاوس «مهلامعأب

 هذه نع جرخي ال هتدجول هتلمأت ول عرشلا باطخ اذهف

 عرشلا باطخ هاضتقا امف و وأ رييخت وأ بلط ا امإ ال

 .هب موكحم بجاولاف O ا :

 «بجاو ء ءيشلا اذه مكح :لوقن اذهلو م يوما

 وهف بوجولا امأو «بجاو هنأب فص وی يذلا وه هب موكحملاف

 .مكحلا

 :ءارسإلا] لأ ورق 9 :هلوق يف عرشلا باطخ ىضتقمو
 . ميرحتلا وه [”؟

 ؛لعفاف تئش نإ وأ «لعفت ال وأ اذه لعفا : الثم ليق اذإو

 رييخت اذهف
 الف (ةنسلاو باتكلا (عرشلا باطخ) :انلوقب دارملاف) :هلوق

 .امهريغ دجوي

 قلعت ام (نيفلكملا لاعفأب قلعتملا) :انلوقب دارملاو) :هلوق

 لامعأب) :انلق ول (ًاكرت مأ ًاداجيإ ءًالعف مأ ًالوق تناك ءاوس ,مهلامعأب

 «لعفلاو لوقلا لمشي يذلا وه لمعلا نأل ؛ىلوأ ناكل (نيفلكملا

 . لمعلا فالخب .لوقلا لباقم يف هب ىتؤي لعفلاو

 .ناسللا لمع هنأل ؛ًالمع ىمسي لوقلاو

 لوقلاب داري دقو «حراوجلا لمع هنأل ؛ًالمع ىمسي لعفلاو



 ماكحآلا =

 اذهب ًامكح ىمسي الف .داقتعالاب قلعت ام هب جرخف ظ

 . حالطصالا

 ‹فيلكتلا مهنأش نم ام (نيفلكملا) :انلوقب دارملاو

 .نونجملاو ريغصلا لمشيف

 كيفكي ناك امنإ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق امك لعفلا

 .لعفت نأ :ىنعي ''"«اذكه كيديب لوقت نأ
 اذهب ًامكح ىمسي الف «داقتعالاب قلعتي ام هب جرخف) :هلوق

 .امكح :ىمسي داقتعالاب قلعتي ام نإف ًاعرش امأ (حالطصالا
 هل لعف هلوزنف «(ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نإ) :كلوق تيأرأ
 . كلذ دقتعأ نأ بجيو «مكح :هايإ يداقتعاو

 . فيرعتلا

 نإو (فيلكتلا مهنأش نم ام (نيفلكملا) :انلوقب دارملاو) :هلوق
 . عناملا دوجول نيفلكم ريغ تقولا سفن يف اوناك

 نونجملاو ٌريغصلا نأ :يأ (نونجملاو ريغصلا لمشيف) :هلوق
 عنام دجو نكل ؛لصألا يف نوفلكم مهنأل «مكح امهلاعفأب قلعتي
 .اوفلكي نأ مهنأش نم نإف الإو ءرغصلاو نونجلا وهو

 .ةفلكم ريغ يهف «ةرهلاو رامحلاو ةاشلاو ةرقبلاو ريعبلا امأ

 : ملسمو ؛(2غ٠) مقر ثيدح ‹«ةبرض مميتلا باب .مميتلا باتك :يراخبلا هأور 000

 . (TTA) مقر ثيدح «مميتلا باب «ضيحلا باتك

 مقر ثيدح «ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا باب «دجهتلا باوبأ :يراخبلا هاور (۲)
 ءاعدلا يف بيغرتلا باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسمو ؛(95١٠)

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛(۸١۷) مقر ثيدح «هيف ةباجإلاو ليللا رخآ يف ركذلاو



 بأ ؛) ماكحألا

 ىلع ءاوس «يهنلاو رمألا (بلط نم) :انلوقب دارملاو

 . ةيلضفألا وأ مازلإلا ليبس

 رّرزع مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ كيلع دري :تلق نإف

 . فلكم ريغ وهو هبرضي لعجو هبوثب بره يذلا رجحلا

 ذإ فلكملا لْعِف لعف هنأل ؛فلكملا ةلزنم لزن هنإ :لوقنف -

 . هبرضي لعجف «بوثلاب بره
 : ليق اذإ لصألاف الإو «ةانثتسم ةلأسملا هذه نوكت ذئنيحو

 الب مدآ ونب مهيف لخدي ءاوفلكي نأ مهنأش نم نيذلا نيفلكملا

 الب ةلمجلا يف نوفلكم مهنأل ؛نجلا مهيف لخدي امك «كش

 نب رعت :ىلاغت لاق «نويقاغيو ناخب اهو فايق

 هامل کورنو قي ڪک وصفي کنم لسر 26 لَ ضل

 ١١١[. :ماعنألا] اده كيري

 صخشب هيلإ ءيج اذإ ملعلا لهأ ضعب ىرن كلذلو

 اذه نإ :لوقيو «هللاب هركذيو هظعي «ينج هعرص دق «عورصم

 كلذ هبشأ امو «هدابع ىلع ملا مرح دق ىلاعت هللاو ءملظ

 فوسف ناميإ هدنع ناك نإ هنأ ىلع لدت يتلا تاملكلا نم

 . جرخي

 بلط :رمألا (يهنلاو رمألا (بلط نم) :انلوقب دارملاو) :هلوق
 . كرتلل بلط :يهنلاو .لعفلل

 ىلع ناك نإ (ةيلضفألا وأ مازلإلا ليبس ىلع ءاوس) :هلوق

 ناك نإو «يهنلا يف مارحو ءرمألا يف بجاو وهف مازلإلا ليبس

 تراصف «يهنلا يف هوركمو ءرمألا يف بودنم وهف ةيلضفألا ىلع

 :ةعبرأ ماسقألا



 ماكحآلا س

 . حابملا (رييخت وأ) : انلوقب دارملاو

 مازلإلا هجو ىلع رمآ - ١
 .ةيلضفألا هجو ىلع رمأ - ۲

 .كرتلاب مازلإلا هجو ىلع يهن - ۲
 .ةيلضفألا هجو ىلع يهن - ٤

 . حابملا :سماخلاو «ةعبرأ هذهف

 لصأ رابتعاب اذه (حابملا (رييخت وأ) :انلوقب دارملاو) :هلوق
 نإو «لعفاف تئش نإ «هتاذ رابتعاب هيف ريخم حابملا نأل ؛حابملا
 حابملا كلذ هيلإ يضفي ام ىلإ رظنلا رابتعاب امأ «لعفت الف تئش
 وأ ًابوجو امإ «بولطم ىلإ ىدأ اذإ هلعف ًابولطم نوكي دق هنإف
 :هكرت ابولطم نوكي دقو ءابابحتسا

 يف عابي نالا دجوو ءةالصلا دارأو ءام هدنع سيل لجرف -

 ىلإ لصوتي مل اذإ لاحلا هذه يفو «حابم عيبلا لصأف «قاوسألا
 ٠  .ابجاو ءارشلا راص ءارشلاب الإ ءوضولا

 دجوف .ًاضوتي نأ ديري وهو «كاوس هعم سيل لجر -
 . بحتسم ذئنيح ءارشلاف «قوسلا يف عابي كاوسلا

 ًالصوم ناك امل نكلو «حابملا باب نم لالح ءارشلا لصأو
 . ًابابحتسا امإو ًابوجو امإ ؛ًابولطم راص بولطم رمأ ىلإ

 هللا مّرح ام اهيف حيبتسي نأ لجأ نم دلب ىلإ رفسلاو -
 .لالح رفسلا لصأو «مارح

 لصأ رابتعاب اذه «حابملا هب ينعن (رييخت وأ) :انلوق نذإ
 ظ . حابملا



 تا ظ ماكحألا

 .ءدساملاو حيحصلا (عضو وأ) :انلوقب دارملاو

 ذوفنلل فاصوأو تامالع نم عراشلا هعضو امم امهوحنو

 :ءاغلالا

 ةمالع عضو ام هب دارملا ((عضو وأ) :انلوقب دارملاو) :هلوق

 .داسفلاو ةحصلاك : ءىش ىلع

 دوفنلل فاصوأو تامالع نم عراشلا هعضو امم) :هلوق

 ءايشأو «طورش ةيعرشلا ماكحألا نم ءايشأ كانه :ًالثم (ءاغلإلاو

 لوقيو «ةدساأف ءايشأو « ةحيحص ءاتشاو تاسا ءايشأو ءعناوم

 فاصوأو تامالع اهنأ : يأ « ةيعضو ماكحأ : . يه اهيف نويلوصألا

 .ذوفنلا وأ ءاغلإلا ىلع ةلاد عراشلا اهعضو

 .ذوفنلا ىلع لاد مكحلل فصو :ًالثم حيحصلاف

 بن رتت ال دسافلا كلذلو ءءاغلإلا ىلع لاد فصو :دسافلاو

 : كلذ لاثم ءًاقالطإ هماكحأ هيلع

 هلعج داسفلا نأل ؛ىغلي نأ بجيو «دساف عيب اذه هعيبف «ةعمجلا

 .ءاغلإلا ىلع ةمالع عراشلا

 ام لعفت ىتح كتجوز برقت ال :لوقن اذهلو «همكح رهاظملا
 . هب هللا كرمأ

 .ىغلم وهف ع لطاب وهو «هجح



 ماكحألا )کس

 : ةيعرشلا ماكحألا ماسقأ 6

 ةيفيلكت :نيمسق ىلإ ةيعرشلا ماكحألا مسقنت

 . ةيعضوو

 ءهوركملاو ءمرحملاو ء«سبودنملاو ء«بجاولا

 . حابملاو

 .دساف هجحف «لوألا للحتلا لبق هجح يف عماج لجر -
 «مداقلا ماعلا نم هيضقي مث هل ةبوقع همامتإب مرلي ركل .غال وهف

 .اذكهو

 دنع «داسفلاو ةحصلاو عناوملاو بابسألاو طورشلاف «هيلعو

 :مرحملاو «بودنملاو «بجاولا :ةسمخ ةيفيلكتلاف) :هلوق
 ةيعرشلا ماكحألا ءاملعلا اهيمسي هذهف (حايملاو ‹«هوركملاو

 .ةيفيلكتلا

 هدبعتلا هجو ىلع عراشلا هعضو ام :ةيفيلكتلا ماكحألاو

 لوق تعمس اذإف «ةسمخلا ماكحألا اهيلع قلطي مهضعبو
 ماكحألا هذه يهف .ةسمخلا ماكحألا اهيف يرجت :ءاملعلا
 .ةسمخلا

 نأ :قالطلا باب يفو حاكنلا باب يف هقفلا يف كلذ لاثم



 هيف يرجت قالطلا نأو .ةسمخلا ماكحألا هيف يرجت حاكنلا
 .ةسمخلا ماكحألا

 عيبلاو .ةسمخلا ماكحألا اهيف يرجت :ناميألا يف كلذكو

 ظ :ةسمخلا

 ةسمخلا ماكحألا هيف يرجت نأ نكمي ًاحابم ناك ام لكف

 . هيلإ يضفي ام بسحب
 م

 قلعتي يذلا نكل ؛ناسنإلا ىلع ةقشملا هانعم سيل فيلكتلاو

 .ًاهوركم وأ ًامرحم وأ ًابجاو وأ ًاحابم ناك ءاوس «نيفلكملا لعفب

 دقتعي نأ ناسنإلا هيف فلك حابملا نإ :لاق مهضعب نأ ىلع

 ضعب ىلع قشي تاحابملا ضعب نأل ؛فيلكت عون اذهو «هتحابإ
 . حابم هنأ دقتعي نأ سانلا

 توميف «ةحابملا ءايشألا نوركنتسي نآلا ماوعلا ضعب دجتف

 الو ةمرحملاب يه امو «بونذلا ربكأ نم اهاري وهو ناسنإلا

 «نيدب سيل اذهو «قاش اذهو ءزوجي ال اذه :لوقيو «ةهوركملا

 . ضامغإ ىلع لثتما لثتما اذإو !!كلذ هبشأ امو ديدج نيد اذه

 : نيباوجب اذه نع باجأو .معن :نولوقي ءاملعلا ضعبف

 ناك ولو عرشلا مازتلا فيلكتلاب دارملا نأ :لوألا باوجلا

 . احابم ءيشلا

 .فيلكتلا نم ءيش هيف حابملا نإ :لاقف باجأ مهضعبو 2

 . ةحابإلا ليبس ىلع هلعفو هتحابإ داقتعاب كلذو



= 2 
 . مزاللاو طقاسلا :ةغل بجاولاف

 هل عراشلا هب رمأ ام :ًاحالطصاو

 نومزلم نحنو «ةغللا يف اذه «ةقشم هيف ام مازلإ :فيلكتلاف
 نأو «هلعفن مل وأ هانلعف ءاوس «عرشلا هلحأ ام لح دقتعن نأب
 .اذكهو «هلعفن مل وأ هانلعف ءاوس ءعرشلا هضرف ام ةيضرف دقتعن

 بجاولا دهاوش نمو (مزاللاو طقاسلا :ةغل بجاولاف) لوق
 e ترم اكل منَ ارك :ىلاعت هلوق طقاسلا ىنعمي
 «تبجو اذإف «[*5 :جحلا] 1 لو عناقلا | ا ا و
 اهدي لقعت نأ حبذلا دنع لبإلا يف ا نأل .تطقس 8
 ةلاحلا هذه ىفو ءاهرحنتف نميألا بناجلا نم اهيتأتو ىرسيلا
 ل رم صرسلا اج لا أل ءرسألا تتاحلا ىلع طق عفو

 «بجاو نيدلاولا رب :ًالثم لوقتف :مزاللا ىنعمب بجاولاو
 ةعمجلا لسغ» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق هنمو .مزال : يأ

 .ةروهشم اذه يف ةلثمألاو ٠

 الك هللا لوسر وأ ١ 0 0 (عراشلا هب رمأ ام) :هلوق

 ۸٠[ :ءاسنلا] 20 َدَقَف لوسرلا حطي نّم## :لوقي هللا نأل

 م نيا َنِي مکل شو ٠ 00 رع هللا وه لصألا يف عراشلاو
 هَر و ی ام نأعَج ع :لاقو ١١[« :ىروشلا] #اًعِفن هب یو

 غلبم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نكل «[44 :ةدئاملا] (ًاًجاهْنم
 . هللا دابعل عراشو « هللا نع

 «بجاو

 5 (۳۷ص) مدقت 2020(



 تامدز] ظ ماكحآلا

 هوركملاو مرحملا (عراشلا هب رمأ ام) : انلوقب جرخف ظ

 . حابملاو

 .بودنملا (مازلإلا هجو ىلع) :انلوقب جرخو

 o ًالاثتما هلعاف باثي بجاولاو

 .رومأملا فلكملا مازلإ :يأ (مازلإلا هجو ىلع) :هلوق

 .مسقلا اذه نم اهلكف «ةسمخلا مالسإلا ناكرأك

 هوركملاو مرحملا (عراشلا هب رمأ ام) :انلوقب جرخف) :هلوق
 ةبسنلاب سكعلاب لب ءاهب رومأم ريغ ةثالثلا هذه نأل (حابملاو

 .ريخم وهف حابملل ةبسنلاب امأو «هوركملاو مرحملل

 وأ أ (عراشلا هب رمأ ام :انلوقب جرخو) :لوقن نأ يغبنيو

 كوخأ كرمأ ولف :اعرتش بحاوب سل اذهف «عراشلا ريغ مازلإ

 نأ كيلع مزال :لاقف «مازلإلا هجو ىلع ًائيش لعفت نأ ربكألا

 رمآلا نأل ؛ًاعرش بجاوب سيل رمألا اذه نإف ! ءيشلا اذه لعفت

 . عراشلا ريغ

 ؛عرشلا يف E ناك ءيشب ريمألا كرمأ ولو

 .ةيصعم ريغ يف رومألا ةالو ةعاطب انرمأ اننأل

 هنأل ؛(بودنملا (مازلإلا هجو ىلع) :انلوقب جرخو) :هلوق

 .مازلإلا هجو ىلع ال هب قوما

 .بجاولا وه يذلا سماخلا يقبو «ةعبرأ نآلا جرخف

 رمألل ًالاثتما ال هلعف نإف (الاثتما هلعاف باثد بجاولاو) :هلوق

 .هل باوث الف



 د اكحألا
 .امزالو ءامتحو هضيرفو ءاضرف : ىمسيو

 لعفلا اذه نإ :سانلا هل لاقف ًالعف لعف ًاناسنإ نأ ولف
 . هيلع باثي الف «كيلع بجاو

 نم هنأل ؛«بقاعي» :لقن ملو (هكرات باقعلا قحتسيو) :هلوق
 بقاعي دق نكل «باقعلل قحتسم وهف «هنع وفعي هللا نأ زئاجلا

 .بقاعي ال دقو
 «هكرات بقاعيو» :نييلوصألا ضعب تارابع يف دجوي امو

 كرت لغ تاقحلا نحيف : مهدارم

 هللا لاق امك «بودنملا باوث نم رثكأ بجاولا ىلع باوثلاو
 بحأ ءيشب يدبع ّيلإ بّرقت امو» :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت
 . ''”«هيلع هتضرتفا امم ىلإ

 ضرفلاف (ًامزالو ًامتحو ةضيرفو ًاضرف ىمسيو) :هلوق
 . كلذك ةضيرفلاو «نافدارتم بجاولاو

 :يأ «يعطق ليلدب تبث ام ةضيرفلاو ضرفلا نإ :ليقو
 سيلف يعطق ليلدب تبثي مل ام امأو «ةلالدلا يعطقو توبثلا يعطق
 . بجاو :لاقي لب .ةضيرفب

 : يعطق ليلدب ةتباث اهنأل ء«ةضيرف ةسمخلا مالسإلا ناكرأف
 .سانلا عامجإو ةنسلاو باتكلا

 ضرفلا نأ هللا مهمحر ةلراتخلا دنع روهشملا نكلو
 .دحاو اهانعم هذه لك ؛مزاللاو متحلاو بجاولاو ةضيرفلاو

 .(519) مقر ثيدح ‹عضاوتلا باب .قاقرلا باتك : يراخبلا هاور 2غ



+ ©( 
e0 : ةع  

 :تاولاک

 ثيح نم الإ ةضيرفلاو ضرفلا نيب قرف ال هنأ رهاظلاو
 . ةلوعفم ىنعمب ةليعف ةضيرفلاو ءهردصم ضرفلاف .طقف ةغيصلا

 نم ناك اذإ هرجأ هل بتكي ًازجع بجاولا كرت نم :هيبنت

 .هلعفي نأ هتداع

 ؟باوثلا قحتسي هنأب مزجت فيك :لئاق لاق اذإو -

 ٍةََسلاِب ءاج نم# :لاقف باوثلاب ربخأ هللا نأل : باوجلاف -

 ا هلأ نإ :سباقعلا يف لاقو ۰ :ماعنألا] 4 هلاَكَنأ رفع كَ

 ٤۸[. :ءاسنلا] ES) نمل كلذ نود ام رفعو وهب رشد نأ َرْفْعَي

 .هاعد ىنعمب هبدن :لاقي (وعدملا ةغل بودنملا) :هلوق

 ؛مازلإلا هجو ىلع ال عراشلا هب رمأ ام :ًاحالطصاو) :هلوق

 نأل ؛بجاولا (عراشلا هب رمأ ام) :انلوق يف لخد (بتاورلاك

 هرمأك سيل بجاولاب عراشلا ا نحل «بجاولاب رمأ عراشلا

 ءرثكأ هرجأو «مازلإلا ةفص ىلعو دكوأ بجاولاب هرمأ نأل «بدنلاب

 امو» :يسدقلا ثيدحلا ىف ىلاعت هللا لاق امك «هللا ىلإ بجحإ كر

 . ")(هيلع هتضرتفا امم يلإ بحأ ءيشب يدبع ىلإ برقت

 اذكو «بتاورلا ننسلا بودنملا لاثمو (بتاورلاك) :هلوق

 روهشملا ىلع مودقلا فاوطو «ةبجاوب تسيل ىحضلا ةالص

 دعب لاوش نم مايأ ةتسلا مايصو «بجاوب سيل هنأ حيحصلاو

 .(07ص) مدقت )١(



 س
 هوركملاو مرحملا (عراشلا هب رمأ ام) :انلوقب جرخف

 . حابملاو

 .بجاولا (مازلإلا هجو ىلع ال) :انلوقب جرخو
 EN EEO ال اغتما هلعاف باثي :بودنملاو

 .ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو . .ةبجاوب تسيل ناضمر

 هوركملاو مرحملا (عراشلا هب رمأ ام) :انلوقب جرخف) :هلوق
 .امهنع ىهن عراشلا نألف هوركملاو مرحملا امأ (حايملاو

 يتأيسو «هتاذل يهب الو م هب قلعتي هل هنألف حابملا امأو

 . هريسفت هللا ءاش نإ

 نأل (بجاولا (مازلإلا هجو ىلع ال) :انلوقب جرخو) :هلوق
 نكلو «هب رومأم بودنملاو .مارلإلا هجو ىلع هب رومأم بجاولا

 مل ًالاثتما ال هلعف نإف (ًالاثتما هلعاف باثي بودنملاو) :هلوق

 رمأل ًالاثتما ال ءطقف فظنتلل ةعمجلا موي لستغا لجر -
 . ًالاثتما هلعف ام هنأل ؛باثي الف هلك ىبنلا

 ًالاثتما ال ءًانكسمو ةوسكو ًاماعط هلهأ ىلع قفنأ لجر -
 نأل «باثي الف 0 وه اذه نأ ىلع ًءانب نخل هللا رمأل

 a مف یف هلعحت ام :pos تاجا الإ هللا هجو اهب

 لكلو «ةنسحلا ةينلاب لامعألا نأ ءاج ام باب ءناميإلا باتك :يراخبلا هاور (0)
 .(05) مقر ثيدح «یون ام ئرما



 کک
 .هكرات بقاعي الو

 :ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال (هكرات بقاعي الو) :هلوق

 رمأ ىلع بقاعي ال ىلاعت هللا نإف ءرهاظف ةرخآلا يف امأ

 الف هومتكرت نإو ربا هومتلعف نإ :لاق هيف هدابعل صخر

 > .هب مكمزلأ

 ىلع هرّرعي ال ناطلسلا نإف < ءًاضيأ بقاعي الف ايندلا يف امأو

 . يلع ًابجاو سيل هنإ : لوقي هنأل هكرت

 - هللا همحر  دمحأ مامإلا لوق نع بيجت مب :تلق نإف -

 هفصوف «ةداهش هل لبقت ال ءوس لجر هنأب ؛رتولا ةالص كرت نميف

 ؟ةداهش هل لبقت نأ يغبني ال :لاقو ءءوس لجر هنأب

 : نيهجو دحأ نم كلذ ىلع باوجلاف

 دمحأ مامإلا نأ صنلا اذه نم ذخؤي هنإ :لاقي نأ امإ

 يف لاوقألا دحأ وهو «نيتياورلا ىدحإ يف امك رتولا بوجو ىري
 ةبوقعلاب امإو ءهبوجو ىلع صنلاب امإ ملعي بجاولا نأل ؛ةلأسملا

 نأ يغبني ال هنأو ءءوس لجر هنأب هكرات فصوي هنوكو «هکرت ىلع

 ١ .كش الب ةبوقع اذهف «ةداهش هل لبقت

 «ءوس لجر هنأب هفصو دمحأ مامإلا نإ :لاقي نأ امإو -

 نأ كلذ نم مزلي الو «ةداهش هل لبقت نأ يغبني ال :لاق كلذكو

 ليلد وهف «هتلقو هدكأت عم رتولا كرت نم نأل «هكرت ىلع بقاعي

 .ريخلا نع هتبغرو هنواهت ىلع

 نم «قئاقد سمخ قرغتست ال «ةدحاو ةعكر هلقأ رتولا نأل

 ال اذه ؟ناسنإلا هكرتي فيكف «هدکأت عم «ةعاس نيرشعو عبرأ نيب

 هنأ قار تلا ةيضعر ى ليوا مامإلا نأكف انو اه الجر الإ نوكي



 0 اكحألا
 . الفنو «ابحتسمو «انونسمو « هنس . ىمسيو

 اذه نال ؟ءوس لجر هنأو .هتداهش لبقت نأ قىحتسي ال هنواهتل

 . ارتولا بحي ( ١)۹ ی لا
 ناسنإلا نأ اذه نم ذخأن «ىناثلا لامتحالا اذهب انلق اذإف

 ىلع لدي كرتلا اذه ناك اذإ «بحتسملا كرت ىلع ماليو خّبوي دق
 . هنع هتبعرو ريخلا يف هدهز

 فيلكتلا نأ عم «هب ًافلكم بودنملا نوكي فيك :ليق نإف -

 «عرشلا باطخ لولدم :يأ «عرشلا باطخ ىضتقم مازلإ

 . لعفلاب بولطم بودنملاو
 ىمسي یا (ًالفنو ًايحتسمو انونسمو ةنس ىمسيو) :هلوق

 كلذكو «بجاوب سيل هنأ :ىنعملاف «ةنس اذه :انلق اذإ
 لوألا - ا ةغفوأ ‹« لفن كلذكو « بحتسم كلذكو « لونسم

 . لفن « بحتسم «لونسم « هنس ©« بودنم : ةسمخ نوكت

 قلطت دق ذإ «بودنملا نم معأ عراشلا ناسل يف ةّئسلا َّنكل

 اهنأ اوملعيل» :لاق «ةزانجلا ةالص يف اهب رهجو ةحتافلا أرق نيح

 مقر ثيدح «رتولا بابحتسا باب «نآرقلا دوجس باتك :دواد وبأهاور (1)

 مقر ثيدح «متحب سيل رتولا نأ باب «رتولا باوبأ :يذمرتلاو ؛(١٤)

 .رتولاب رمألا باب «راهنلا عوطتو ليللا مايق باتك :يئاسنلاو ؛(50)



-(v) - 
 . عونمملا : ةع مرحملاو - ۳

 .نآرقلا مأب أرقي مل نمل ةالص ال هنأل ؛ةبجاو يهو «'«ةنس

 نأ بيثلا ىلع ركبلا جوزت اذإ ةنسلا نم» : سنأ لاق كلذكو

 .ةبجاولا ننسلا نم يهو .2"!«ًاعبس اهدنع ميقي

 ؛ءاهقفلا حالطصا يف ةنسلا نم معأ عراشلا ناسل يف ةنسلاف

 .بحتسملاو بجاولا لمشت اهنأل
 تاع ندع نحاو امهات بحتسملاو نونسملا كلذك

 ظ :ءايقتلا

 تبث ام نونسملا نأل ءامهنيب قرفي لب :ءاملعلا ضعب لاقو

 اذه عقي ام رثكأو ءداهتجاب تبث ام بحتسملاو «ةنسلا نم ليلدلاب

 بوجولا نيب ًاددرتم ملاغلا نوكي ثيح «تاطايتحالا لئاسم يف

 . اطايتحا هلعفي نأ يحتم د :لوقيف ءهمدعو

 ثيح «ادازلا نتم» بحاص يواجحلا اذه ىلإ بهذ نممو

 ربع نيح حقنملا ىلع «حيقنتلا» ةيشاح يف ًاميظع ًاراكنإ ركنأ

 هنإ :لاقو «داهتجا وه امنإو «رثأ هب سيل بحتسم ءيش نع نونسملاب
 !ةنس هنأب هنع ربعن نأ ؛داهتجالاب تباثلا ءيشلا نع ربعن نأ نكمي ال

 بحجعسملا نيب قرف آل ةةولوقي نيل صال ا ةا وكل

 .دحاو ىنعملاو ذك فبحتسيو ايل : لاقي هنأو «نونسملاو

 ناك اذإ ةغللا ركذ ةدئاف (عونمملا :ةغل مرحملاو) :هلوق

 يعرشلا ىمسملا نيب طابترالا فرعن نأ اهفلاخي حالطصالا

 )١١١١(. ةزانجلا ىلع ةحتافلا ةءارق باب ءزئانجلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 هاورو ؛(07؟5١) ركبلا ىلع بيثلا جوزت اذإ باب «حاكنلا باتك :يراخبلا هاور (۲)

 )١551١(. ةماقإ نم بيثلاو ركبلا هقحتست ام ردق باب ‹عاضرلا تاک : ملسم
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 مازلإلا هجو ىلع عراشلا هنع ىهن ام :ًاحالطصاو

 .نيدلاولا قوقعك لا

 بجاولا ؛(عراشلا هنع ىهن ام) :انلوقب جرخف

 . حابملاو بودنملاو

 .هوركملا ؛(كرتلاب مازلإلا هجو ىلع) :انلوقب جرخو

 نكت مل ةيعرشلا تاحلطصملا نأ انل نيبتي ىتح «يوغللا ىمسملاو

 كانه لب «ًالماك ًاجورخ ةيوغللا يناعملا قاطن نع ةجراخ
 ائيش اوفّرعي نأ اودارأ املك هللا مهمحر ءاهقفلا دجت اذهلو «طابترا

 طابترالا كل نيبيل ءاذك حالطصالا يفو ءاذك ةغللا يف وه :اولاق
 . يحالطصالا ىنعملاو يوغللا ىنعملا نيب

 هازلإلا هجو ىلع عراشلا هنع ىهن ام :ًاحالطصاو) :هلوق
 نال ؟هللاب , كارشإلاب لثمي ملو «مارح اذه (نيدلاولا قو كرتلاب

 :كرشلا وهو «مارح ةملك نم صخأ اض هَل

 يهنلا :ًالوأ (مازلإلا هجو ىلع عراشلا هنع ىهن ام) :هلوق
 هجو ىلع فكلا بلط :هنأ هفيرعت ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس
 .ءالعتسالا

 نوكيو «هللا نم نوكي عرشلا نأل ؛هلوسرو هللا :عراشلاو

 . هللا رمأب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم

 بودنملاو بجاولا (عراشلا هنع ىهن ام) :انلوقب جرخف) :هلوق
 ءامهب رومأم بودنملاو بجاولاف ؛اهنع هني هني مل هذه نأل (حابملاو

 . يهن الو رمأ هب قلعتي ال حابملاو

 نإف (هوركملا (كرتلاب مازلإلا هجو ىلع) :انلوقب جرخو) :هلوق
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 باقعلا قحتسيو ًالاثتما هكرات باثي :مرحملاو

 . هلعاف

 . كرتلاب مازلإلا ليبس ىلع هنع هني مل - قبس امك  هوركملا
 نأل ؛كرتلاب ًامزلم سيل هتالص يف تفتلا اذإ ًالثم لجرلاف

 دنع لفتلاو «قاصبلاك ببس ىندأل زاج اذهلو «هوركم تافتلالا
 مث «ةرورضلل الإ حابي ال مارحلا نأل ؛مارحب سيلو «ةسوسولا
 اذإ برشلاو لكألاك «ةدابعلا دسفي دق ةرورضل حيبأ اذإ مارحلا

 .مايصلا دسفي هنإف «مئاصلا هيلإ رطضا

 (هلعاف باقعلا قحتسيو ًالاثتما هكرات باثي مرحملاو) :هلوق

 باثي ام وه مرحملا) :مهلوق نم ةرصتخملا بتكلا ضعب يف امو
 : نيهجو نم لهاست ةقيقحلا يف اذهو (هلعاف بقاعيو هكرات

 .همكحب ءيشلل فيرعت هنأ :لوألا هجولا

 ًالوأ هرّوص تنأف ءروصتلا نع عرف  نولوقي امك  مكحلاو
 :دودرم اذهف همكحب هفرعت نأ امأ «هيلع مكحا كلذ دعب مث هدحب

 دودحلا يف ماكحألا لخدت نأ دودرملا ةلمج نم مهدنعو

 (بقاعي» :ةملكو ««بقاعي» :نولوقي مهنأ : يناثلا هجولا

 هل هللا رفغي دق مرحملا لعاف نأ عم «باقعلاب مزجلا اهاضتقم

 نل كلذ ود ام رفعي هي كرسي نأ ٌرْفْمَي ال هللا َّنإ# :ىلاعت لاق
4S٤۸[. :ءاسنلا]  

 نأ دب الف «هقالطإ ىلع سيل (اهكرات باثی) :مهلوق نأ امك
 .(ًالاثتما هكرات باثی) :لوقتف دّيقت

 .هريغ نم ملسأ هنأ ىرن يذلا فيرعتلا ىلإ نآلا عجرن
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 هللا رمأل ًالاثتما مّرحملا كرت اذإف (ًالاثتما هكرات باثي) :لوقن
 .ةلماك ةنسح بيثأ

 هللا ميرحت ركذ مث ءرمخلا برشي نأ مه لجر :كلذ لاثم

 هنإف ء[١٩ :ةدئاملا] 4هوُبَيِجأَف## :ىلاعت هلوقل ًالاثتما هنع فكف «هل
 نم اهكرت امنإ هنأل» :ىلاعت هللا لاق «ثيدحلا ىف تبث امك بائي
 ١ . 200يئاّرج

 لمشي اذهو «لائتما ريغب هكرت نَم (ًالاثتما) :انلوقب جرخو
 : الفاغ هكرت نمو ءازجاع هكرت نم :نيئيش

 ءيشلا اذه هلاب ىلع أرطي مل هنأ :ينعي :ًالفاغ هكرت نم -
 برشي نأ موي يف ركف امف هايند يف لوغشم لجر ءًاقالطإ مرحملا

 ظ .بقاعي الو باثي الف ءرمخلا
 هيلعف «زجاع وه نکل ؛ىعسي ال نأ امإف :ًازجاع هكرت نم -

 . ةينلا يف رزو لب «لعافلا رزوك سيل هنكلو «رزو

 سيل ريقفلا لجرلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو
 : لاقف هللا ةاضرم ريغ يف هقفني لام هدنع اصخش ىأرو «لام هدنع

 امهف «هتينب وهف «نالف لمع لثم هيف تلمعل نالف لام ىل نأ ول»
 . "اوس رزولا يف

 يذلاك نوكيف ؛ًازجع نكلو «مرحملا كرت لجرلا اذه :نذإ
 . ةينلا ثيح نم هلعف

 )١79(. تبتك ةنسحب دبعلا مه اذإ باب «ناميإلا باتك :ملسم هاور (۱)

 دمحأ مامإلاو ؛(5778) مقر ثيدح «ةينلا باب ءدهزلا باتك :هجام نباهاور (۲)

 . ةشبك ىبأ ثيدح نم ؛(770/5)



 نورت
 . اعونمم وأ ًاروظحم . ىمسيو

 . ضغبملا : ةغل هوركملاو

 اذهل لمعف .«بابسألا لعف عم ًازجع هكرت نوكي دقو
 ؛ًالماك هلعاف رزو هيلع بتكي اذهف ءردقي مل هنكلو «ءيشلا

 امهيفيس ناملسملا ىقتلا اذإ : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل

 لتاقلا اذه !هللا لوسر اي :اولاق ««رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف
 لتق ىلع ًاصيرح ناك هنأل» :لاق !؟لوتقملا لاب امف

 هبحاص ا

 لتقف رجع نكلو ةوفستلاب هاقالو هعم تلمتنفا اذهلو

 . ًازجع هكرت هنأل ؛رانلا ىف لوتقملاو لتاقلاف

 «رادجلا ىلع هدنسأو لا ءاجو «ةقرسلاب مه لجركو -

 ‹«ةيناث ةرم ملسلا لسا هزواجت املف e كرتف ‹« رمي لجرب اذإف

 جرو ءملسلا CC انآ ءاح مه املكف «هب رمف رخآ ءاجف

 .ًازجع ةقرسلا كرت هنأل ؛ مثأي لجرلا اذهف «هتيبل

 نم لوعفم - e (ضغبملا :ةغل دوركملا)

 رڪ 2 وف ضغعب ی عمب ا تا انهيت ملل وق مق 4 يتعجب اكو

 :ةغللا ىف ا .مهضغبأ : ىنعي ٤١[ :ةبوتلا] کک ت ا

 وهف هضغبت ءيش يأ المع ئأ افضو وأ ايغ ناک اوس ا

 . كدنع هوركم

 ادب اوحلصأَ اولس فأ َنيِنِمّوَمْلا نم ٍنائفِياَط نإو# باب «ناميإلا باتك : يراخبلا هاور )0010

 باب «ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك : ملسمو ؛(71) مقر ثيدح .[9 :تارجحلا]

 .ةركب يبأ ثيدح نم ؛(۲۸۸۸) مقر ثيدح ءامهيفيسب ناملسملا هجاوت اذإ



2-0-2 0# 

 مازلإلا هجو ىلع ال عراشلا هنع ىهن ام :ًاحالطصاو
 . اهب ءاطعإلاو لامشلاب ذخآلاك ءكرتلاب

 . حابملاو «بودنملاو

 ظ . مرحملا

 هجو ىلع ال عراشلا هنع ىهن ام) :حالطصالا يف نكل

 مث «- لجو ّرع هللا وهو (عراشلا هنع ىهن ام) (كرتلاب مازلإلا

 .هلوسر

 . هكرتب

 درو هنأل ؛هوركم اذهف (اهب ءاطعإلاو لامشلاب ذخألاك) :هلوق

 .لامشلاب ءاطعإلاو لامشلاب ذخألا نع ىهنلا

 حيحصلا نأل ؛لامشلاب برشلاو لامشلاب لكألاب لثمن ملو

 .هلبق يذلا بابلا نم وهف ؛مارح هنأ

 «بجاولا (عراشلا هنع ىهن ام) e جرخف) :هلوق

 مل حابملاو .«بودنملاو بجاولاب رما هنآل (حايملاو ءبودنملاو

 .هنع هني ملو هب رمؤي

 (مرحملا (كرتلاب مازلإلا هجو ىلع ال) :انلوقب جرخو) :هلوق
 : ىلاعت هلوقف ا مازلإلا هحو ىلع هلع يه مرجعا نأ

 هنأل ؛مارح انزلا نأ 0 لدم 18 رسالا <« قر اورق الو#

 ا لامشلاب ذخألاو E مازلإلا هجو ىلع هت يهل



 اكحألا

 .هلعاف بقاعي الو ًالاثتما هكرات باثي :هوركملاو

 O د eens نلعملا : ةغَل حابملاو - 0

 :كرتلاب مازلولا هجو ىلع ال يهنلا هب درو هنأل

 هركذ مكدحأ نسمي ال» : لک هلوق روهمجلا دنع اضن هةمو

 يف ٌنسفنتي الو «هنيميب ءالخلا نم حسمتي الو ؛لوبي وهو هنيميب

 7 ءانالا

 ءالاثتما هكرات باثي) مدقتملا حالطصالاب (هوركملاو) :لاق مث

 ظ .(هلعاف تفاعلو
 اذه قبس دقو «هنع ىهن هللا نأ الإ هكرت ام : ينعي (الاثتما)

 .مرحملا يف مكحلا

 .ساثي الف لاثتمالا ريغل هكرت نم :نذإ

 هنآل ؛هوركملاب نواهتت ال نكلو (هلعاف بقاعي الو) :هلوق

 تاهوركملاف «مرحملا ىلإ ايل هوركملا اذه نوكي نأ ىشسحي

 .مهنع ففخ دابعلاو ةمألا ىلع لقثي الئل نكل .عرشلل ةهوركم

 فلا وو ويسب اعراب سيرا يدا نب

 : يأ «هرسب حاب ا (نلعملا كي وبسعا :هلوق
 . هنلعأ

 ال بابو «نيميلاب ءاجنتسالا نع يهنلا باب ءءوضولا باتك :يراخبلا هاور )١(

 «ةراهطلا باتك :ملسمو ۲۳ )۰٠٥١۲ مقر ثيدح «لاب اذإ هنيميب هركذ كسمي

 .(۷) مقر ثيدح «نيميلاب ءاجنتسالا نع ىهنلا باب



 مس... صب اكحأللا
 .هيف نوذأملاو

 .هتاذل یھن الو رمأ هب قلعتي ال ام : اسال ظنفاو

 . اليل ناضمر يف لكألاك

 : لثم «هب عافتنالا يف كل تنذأ :يأ (هيف نوذأملاو) :هلوق

 تنذأ ا ءرهش هلل يتيب كتحبأو .ةليللا هذه يترايس كتحبأ

 . هب عافتنالا ىف كل

 نكلو ««حلتصا» نم ةملكلا هذه لصأ (ًاحالطصاو) :هلوق
 ءيشلا اذه اولعج :يأ «حلطصا» نم يهف «ءاط ءاتلا لادبإ اهيف

 اوحلاصت نفلا لهأف «هيف ضعب ىلع مهضعب ركني ملو ءًاحلاص
 .دحأ ىلع دحأ ركني ملو «ىنعملا اذه ىلعو ريبعتلا اذه ىلع

 يف هوركملاف ؛ناقفاوتي ال دقو حالطصالاو عرشلا قفاوتي دقو

 .هنود ام ىلع حالطصالا يف نكلو «مرحملا ىلع قلطي ًالثم عرشلا

 لكألاك «هتاذل يهن الو رمأ هب قلعتي ال ام :ًاحالطصاو) :هلوق

 ( . (اليل ناضمر يف
 2 اربع امنإو ءرصحلا ديفي ال ليثمت اذه

 سابل نه کيا نل ُتَفَرلَأ ِواَيِصلأ هي كَل ليا لاق ےل
 0 توات رک ڪتا هلأ مع ن سابل ماو کل
 وَر مل ها بڪ ا ااو يم ل ورب نعل مکن اَمَعَو مکی

eٍرمَْلا ن دوسألا ليلا نم يلا ل  * 
 .[۱۸۷ :ةرقبلا]

 «ناضمر يلايل يف برشلاو لكألا ىلاعت هللا حابأف

 2 ناضمر راهن يف كلذ

or 



 س عسسل
 بجاولا(رمأ هب قلعتي ال ام) :انلوقب جرخف

 ( . بودنملاو

 .هوركملاو مرحملا (يهن الو) : انلوقب جرخو

 هنوكل رمأ هب قلعت ول ام (هتاذل) :انلوقب جرخو

 هل نإف «هنع ىهنمل ةليسو هنوكل يهن وأ «هب رومأمل ةليسو

 هجرخي الو .يهنم وأ رومأم نم هل ةليسو ناك ام مكح

 . لصألا ىف ًاحابم هنوك نع كلذ

 (بودنملاو بجاولا (رمأ هب قلعتي ال ام) :انلوقب جرخف) :هلوق
 . هب رومأم هنآل

 يهنم هنأل (هوركملاو مرحملا (يهن الو) :انلوقب جرخو) :هلوق

 رمأ نع رظنلا عطقب :ينعي ((هتاذل) :انلوقب جرخو) :هلوق

 هنوكل يهن وأ «هب رومأمل ةليسو هنوكل رمأ هب قلعت ولام) ءرخا

 . (لصألا يف ًاحابم هنوك نع كلذ هجرخي الو ءيهنم
 دق هنأل ؛هب قلعتي امع رظنلا عطقب ةديفم هذه (هتاذل) ةملكو

 0 .هب ًارومأم نوكيف رمأ هب قلعتي

 ناك اذإ نكل «حابم هنأ هيف لصألا ءءاملا ءارش :لاثم -

 نأ بجيف ااو هؤارش راص .ةالصلل ءوضولا هيلع فقوتي

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي مل ام نأل ؛يرتشت

 .هب الإ بجاولا متي ال امبو «هب رمأ وهف ءيشب هللا رمأ اذإف



 ؟هب الإ متي ال ام بوجو ىلع ةلالدلا عون ام : ليق نإف -

 . كلذب الإ متي ال هنأل ءمازتلالا :باوجلاف -

 «بنع هدنع وهو «ًابنع بلطي ًاراّمخ ًاصخش ىأر لجر -

 هب هيلع مرحي + رمح ل بلا يرتقي هلأ علعيو
 يرتشأ نأ ديرأو «ةليللا فويض يدنع :لاق رخآ لجرو -

 . حابم هنأ همكحف ءًابنع مهل

 برشي هنأ فرعأ انأو «كتيب ينرُجأ :لوقي لجر ينءاج -

 .هلهأو وه هنكسيل تيبلا رجأتسا هنأل «حابم هنأ همكحف «ناخدلا

 ينأل «ناخدلا اهيف برشأل ةريغص ةرجح ينرجأ :لاق نإف

 هنأل ءمرحم اذه :انلق «قوسلا يف ناخدلا برش عيطتسأ ال

 «ناخدلا برش ام ةرجحلا هذه الول هنأل ؛ةرجحلا هذهب ىصع

 دقعلا اذه نوكيف «قوسلا يف ناخدلا برشي نأ عيطتسي ال هنإف

 .مارحلا هب ادوصقم

 - ىحللا نيزم ىمسي  ىحللا الإ قلحي ال هنأ فرعن لجر -
 . مرحم لمعل اهرجأتسا هنأل ؛مارح اذهف «ناكدلا ينم رجأتسي ءاج

 «ةورملا دنع وهو «سوؤرلا ةقالحل هرجأتسا رخآ لجر -

 .زئاج اذهف ؛ةورملا دنع سوؤرلا ةقالحل هرجأتساف «حتلم وهو

 ءاهقلحيف «يتيحل قلحا :لوقيف لجر هيتأي ًانايحأ هاندجو نإف
 . سوؤرلا قلحل نكلو «ىحللا قلحل هرجأتسا ام هنأل ؛زئاج وهف

 سوؤرلا نم :ءيش لك قلحي لجرلا اذه نأ انملع اذإف
 الأ دقعلا دنع هيلع تطرتشا اذإ الإ زوجي ال هنأ رهاظلاف «ىحللاو

 . سأب الف «ىحللا قلحي



 E لا ا

 بئرتي هل هنإف .ةحابإلا فصو ىلع ماد ام حابملاو

 .باقع الو باوث هيلع

 مث «تدقعو اذهب مزتلاو ةيحللا قلحي الأ هيلع تطرش اذإف

 كل نكلو «حيحصو ياب دقعلاف ىحللا قلحي هتدجو اذه دعب

 .هيقبت وأ دقعلا خسفت نأ قحلا

 ؟قالحلاك طايخلا له :ليق نإف -

 ًابوث طيخي نأ دارأ نم :لوقي ناك نإ طايخلا :باوجلاف -

 نم عونلا اذه الإ طيخأ ال انأف ءّيلإ تأيلف ضرألا يف هرجي
 .مارح اذهف ؛بايثلا

 ؛رّصق :لوقي دحأ هءاج نإ ةطايخلل رجأتسملا ناك اذإ امأ

 .حيحص دقعلا اذهف ءلّزنُي ؛لّرن :لوقي دحأ هءاج نإو ءرّصقُي
 .هيلع طرتشت نأ لضفألاو

 : اندنع ةدعاقلا لاح لك ىلع

 .مرحم وهف :مرحمل ةليسو ناك اذإ حابملا

 .هوركم وهف :هوركمل ةليسو ناك اذإ حابملا
 .بجاو وهف :بجاول ةليسو ناك اذإ حابملا

 . بحتسم وهف :بحتسمل ةليسو ناك اذإ حابملا

 . لصألا ىلع وهف «حابملل ةليسو ناك اذإ حابملا
 .مارحلا وهف ميرحت ةهارك هوركملا امأ

 ال هنإف ةحابإلا فصو ىلع مادام حابملاو) :فلؤملا لاق
 فصو ىلع ماد ام :حابملا مكح اذه .(باقع الو باوث هيلع بترتي

 ناسنإلا ىون ول نكل «باقع الو باوث هيلع بترتي الف ةحابإلا



 اكحألا

 ص س يللا )

 ااو ل الح ریو

 :ةيعضولا ماكحألا ه

 تارامأ نم عراشلا هعضو ام :ةيعضولا ماكحألا

 ظ . ءاغلإ وأ ذوفن وأ ءافتنا وأ توبغل

 . ةينلاب نكل «باوث هيف راص هللا ةمعنب معنتلاو هندب ظفح لكألاب
 .ريثك نآرقلا يف لالحلاو (ًازئاجو ًالالح ىمسيو) :لاق

 زوجي :نولوقي ءًاريثك ءاهقفلا دنع هنع ربعي ًاضيأ زئاجلاو
 00 .اذك لحيو ءاذك حابيو ءاذك

 ةحابإلاب ريبعتلا نم رثكأ نآرقلا يف لالحإلاب ريبعتلا نكل
 .زاوجلاو

 اونو يزل ْماَعطَو تطل شكك لِي مولا :ىلاعت هللا لاق
 .[0 :ةدئاملا] € لح مَفاَعْطَو کل لح بتكلأ

 ۲٤[. :ءاسنلا] 4 ڪِ ءآرو ام کک لاو : ىلاعت لاقو

 4َتيبَحْلا مهبل مرم تكلا هَل ليمو :ىلاعت لاقو
 ظ ظ ٠١١[. :فارعألا]

 هلل لل 1م تبع ومر اک اثم لا ای :ًاضيأ لاقو
 ا .ةريثك اذه يف تايآلاو ؛[۸۷ :ةدئاملا] 4ک

 هب قلعتي مل هنأ عم ةيفيلكتلا ماكحألا يف حابملا لوخد هجو

 ىلع هلعفيف «حابملا مسق نم هنأ ناسنإلا دقتعي نأ «يهن الو رمأ

 . فيلكت :ةحابإلا يف عرشلا باطخ ىضتقمف «حابم هنأ

 «توبثل تارامأ نم عراشلا هعضو ام :ةيعضولا ماكحألا) :هلوق

 ام) :اهفيرعت نكل ءاهددع نايب يتأيس (ءاغلإ وأ ذوفن وأ ءءافتنا وأ



 تس e ميس سس سس 2

 .داسفلاو ةحصلا :اهنمو

 نأل ؛(عراشلا) :ليقو «تامالع :يأ (تارامأ نم عراشلا هعضو
 ءايشألا عضي يذلا نإ ذإ ءرثأ هيفن وأ هيجل سل ناشلا ريخ

lSعراشلا وه ةدسفم ريغ وأ ةلسفم وأ . 

 وأ عراشلا هعضو ام) :لوقن ىتح عيرشت مهل سيل سانلاو

 !(هریغ
 (ءاغلإ وأ ذوفن وأ ءءافتنا وأ توبثل .تارامأ نم) :هلوق

 ًابيرق دهاشلا ناك اذإو «توبثلا اذه «نيلجر دوهشلا نوك :ًالثم
 ظ . ءافتنا اذهف «هل دوهشملل

 فالكاو: :فرآلا انهن. ثقي + قئاريسلل بيس افلا :ةللذك
 . ثاريملا هب يفتني نيدلا

 هنإ :عراشلا لوقي حيحصلا عيبلا (ءاغلإ وأ ذوفن وأ) :هلوق

 . دفان

 . ىغلم هنإ :لوقي دسافلا عيبلاو

 وهف «يعرشلا مكحلا يف يعضولا مكحلا لوخد هجو امأو

 عراشلا نم مكح اذهفا «ابيس ببسلا اذه لع عراشلا نوک
 الولو ءًاببس راص ام ًاببس مكحلا اذه لعج عراشلا نأ الول :ينعي
 مكح هنأ الولو ءًأطرش راص ام أطرش لا اذه هنأب مكح هنأ

 اعنا راسو عنام اذه ناب

 ةحصلا) :ةيعضولا ماكحألا نم :يأ (اهنمو) :هلوق

 .عناملاو «طرشلاو «ببسلاو «(داسفلاو

 اک
 ركذ ول ىنمتأ يننأ ةقيقحلاو (داسفلاو ةحصلا اهنم) :هلوق



 س
 . ضرملا نم ميلسلا : ةْغل حيحصلاف ١

 مأ ناك ةدابع «هيلع هلعف راثآ تبترت ام :ًاحالطصاو

 هب طقسو ةمذلا هب تئرب ام : تادابعلا نم حيحصلاف

 .بلطلا

 جهنمب ًاديقم ناك امل باتكلا اذه نكل «عناملاو طرشلاو ببسلا
 .عناملاو ببسلاو طرشلا اهنم فلؤملا طقسأ «بوتكم صاخ
 . اهركذن هللا ءاش نإ نكلو

 ندبلا حيحص ناسنإ (ضرملا نم ميلسلا :ةغل حيحصلا) :هلوق

 سيل ريكفتلا حيحص «نونج هب سيل لقعلا حيحص «ضرم هب سيل
 . ضرملا نم ميلسلا وه حيحصلاف «نايذه هب

 ءيش لكف (هيلع هلعف راثآ تبترت ام :احالطصاو) :هلوق
 .ًادقع مأ ةدابع ناكأ ءاوس «حيحص وهف هيلع هلعف راثآ بترتت

 هب طقسو ةمذلا هب تئرب ام :تادابعلا نم حيحصلاف) :هلوق
 . لعافلا داقتعا بسحب ولو (بلطلا

 ثدحلا نم رهاط هنأ ىلع ةالصلا ىلص لجر :كلذ لاثم
 .ةحيحص هتالصف «مزلي ام لكب ىتأو «ةلبقلا لبقتساو «ةساجنلاو

 ةالصلا هنم بلطن الف «ةمذلا اهب تئربو «بلطلا اهب طقس اهنأل
 . تئرب هتمذ :لوقنو «ةيناث ةرم

 ؟طرشب ّلخأ دق لجرلا اذه نأ لمتحي الأ :ليق نإف -
 «ىسنو ثدحأ دق هنأ نكميف ءاذه روصتي لقعلا :باوجلاف

 نحل: هدراز ل ا او و ال اني: تلكم رض نالا ل



 ت22 ا

 «هدوجو ىلع هراثآ تبترت ام :دوقعلا نم حيحصلاو

 . الثم عيبلا دقع ىلع كلملا بترتك

 هب طقسو ةمذلا هب تئرب امف «ةحيحص هتالصف ققحتي مل ماد ام

 ؟بلطلا هب طقسو ةمذلا هب تئرب ام :تلق اذامل : لئاق لاق اذإ -
 ًاربأ :هيف لاقي هلعف بجاو اهنم تادابعلا نأل :لوقن -

 «بلطلا هب طقس هنإ :بجاولا يف ىتح لوقن نأ عنمي الو
 .ةيناث ةرم ةالصلاب بلاطي ملو «هتمذ تئرب رهظلا ىلص اذإ ناسنإلاف

 ريغ اهنأل د تقرب, لوقت ال نقلا دار ىل اث
 هنأل ؛ةالصلا هذهب هنع بلطلا طقس :لوقن نكلو ءًالصأ ةلوغشم
 سا امك اهاذأ

 ةراجإلاو عيبلا دوقع : يأ (دوقعلا نم حيحصلاو) :هلوق

 .كلذ ريغو «حاكنلاو تاكرشلاو نهرلاو فقولاو

 دقع ىلع كلملا بترتك «هدوجو ىلع هراثآ تبترت ام) :هلوق
 ٠ .(ًالثم عيبلا

 لجسملا اذهو «ىكلم يدي ىف باتكلا اذه :كلذ لاثم

 دص اع للا باكلا كاع ت ا تكلم قادم
 كلمو «كيلإ باتكلا كلم لقتنيف ءدقعلا اذه ىلع راثآلا تبترت

 .. ىلإ لجيسملا
 ىقبيف «راثآلا هذه بترتت ال ًادساف دقعلا ناك ول نكل

 ال ذإ ءيرتشملا كلم ىلع لجسملاو «عئابلا كلم ىلع باتكلا



 ماكحألا اک

 ءافتناو هطورش مامتب الإ ًاحيحص ءيشلا نوكي الو
 :ةعلأ وم

 اهتقو يف ةالصلاب يتأي نأ :تادابعلا يف كلذ لاثم

 .اهتابجاوو اهناكرأو اهطورش ةمات
 طور امان اعني لحن نأ ةةوقعلا ىف: كلو لاو
 ا

 .ةحيحص نوكت نأ دعب الإ دوقعلا يف راثآلا بترتت نأ نكمي

 هذه (هطورش مامتب الإ ًاحيحص ءيشلا نوكي الو) :هلوق
 امنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل ؛ةميلس ةحيحص ةدعاق

 وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :هلوقو « «تاينلاب لامعألا
 .ةحصلا طورش هيف تمت اذإ الإ ًاحيحص ءيشلا نوكي الف « در

 تدجُو ولف (هعناوم ءافتناو) :رخآ ًاديق اذه ىلإ فضأ
 تفتنا ول هنأ امك «حصي ال هنإف «عنام كانه نكل ةحصلا طورش
 .حصي ال هنإف - ةحصلا طورش  طورشلا متت مل نكل عناوملا

 . عناوملا ءافتناو طورشلا مامت نم دب الف

 ةمات اهتقو يف ةالصلاب يتأي نأ :تادابعلا يف كلذ لاثم) :هلوق

 يف) :انلق اذهلو ء.حيحص اذهو (اهتابجاوو اهناكرأو اهطورش
 ءاهعناوم تفتناو اهطورش تمت هنأل ةحيحص ةدابعلاف .(اهتقو

 .ةمذلا اهب أربتو «بلطلا اهب طقسيف
 هطورش ةمات ًاعيب دقعي نأ :دوقعلا يف كلذ لاثمو) :هلوق

 تفتناو هطورش تمت يذلا دقعلا (هعناوم ءافتنا عم ةفورعملا

 . 3١( ص) مدقت )۲) .(١3ص) مدقت 200(



 لل +"
 عناوملا نم عنام دجُو وأ طورشلا نم ظرش دِقُف نإف

 ىلإ نمثلا كلم هب لقتني :هيلع هراثآ بترتتو «حصي كلذك هعناوم
 . يرتشملا ىلإ نّمْثَملا كلمو «عئابلا

 عناوملا نم عنام دجو وأ طورشلا نم طرش دقف نإف) :هلوق

 :ىلاعت هلوق هنمو «ةمالعلا :ةغللا يف طرشلا (ةحصنا تعنتما

 [18 :دمحم] ياهطاشأ هاج دق ب هدأت نأ َةَعاَملَأ لإ َتوُرْظَي لهل
 . اهتامالع : يأ

 مزلي الو «مدعلا همدع نم مزلي ام طرشلاف :عرشلا يف امأ

 .دوجولا هدوجو نم
 يذلا وه :ينعي «ةيفانلا «ام» تسيلو يذلا ىنعمب :«ام»

 .دوجولا هدوجو نم مزلي الو «مدعلا همدع نم مزلي

 ‹مدعلا همدع نم مزلي هنأل ءطرش ةالصلل ءوضولا :كلذ لاثم

 نأل ءدوجولا هدوجو نم مزلي الو «ةالصلا حصت مل أضوتي مل اذإف

 .دوجولا هدوجو نم مزلي الف «يلصي الو أضوتي دق ناسنإلا
 نم مزلي هنأ يف طرشلا كراشي ببسلاف :ببسلا فالخب

 ال طرشلاو «دوجولا هدوجو نم مزلي هنأ يف هفلاخيو .مدعلا همدع

 .دوجولا هدوجو نم مزلي
 اهل ةملكلا هذهو ««هتاذل» ةملك تيعبلا فيرعت يف اودازو

 همدع نم مزلي ام :انلق اذإ اننأل ءاهل ةجاح ال اهنكل ؛ىضتقم

 عطقب :ينعي «هتاذل دوجولا هدوجو نم مزلي الو طرشلا يف مدعلا
 عنمت ىرخأ ءايشأ ا .دوجولاب مزلت ىرخ | ءا دوو نع رظنلا

 .دوجولا



 ماكحألا
 .ةراهط الب يلصي نأ :ةدابعلا يف طرشلا دف لاثم

 .كلمي ال ام عيبي نأ :دقعلا يف طرشلا دقف لاثمو

 ىلع نوكت ىرخأ رومأ ىلإ رظنلاب ال هتاذل رظنلاب اذه :ينعي
 . هسكع

 فّرعن ال اننأل «هتاذل» ةملك ىلإ ةجاح كانه سيل نكل
 دجوت نكل اهلك طورشلا متت امبر :ينعي «هتاذل الإ ءيشلا
 مئاق ببسلا لب «ببسلا تاذل ال مكحلا فلختيف «عناوملا

 .عنام دوجول نكل «حلاصو
 . (ةراهط الب يلصي نأ :ةدابعلا يف طرشلا دقف لاثم) :هلوق

 نم نأل ء«طرشلا تاوفل حصت ال اهنإف ةراهط الب ىلص ول
 اَذإ ْأَوُنَماَء حبلا اات :ىلاعت هلوقل ءرهطتي نأ ةالصلا طرش
 .[5 :ةدئاملا] کوو اوُنِسْعَأَف َةرلَّصلا ىلإ متمق

 . (ںوھط ريغب ةالص هللا لبقي ال» : ديل يبنلا لوقو

 .ءاملا وه حتفلاب روهطلا نأل «مضلاب روهطو

 .(كلمي ال ام عيبب نأ :دقعلا يف طرشلا دقف لاثمو) :هلوق

 نوكي نأ عيبلا ةحص طورش نم نأل ؛ًاطرش َدَقف عيبلا اذه

 ال ام عاب لجر اذهف «كلاملا ماقم ًامئاق وأ «عيبملل ًاكلام عئابلا
 .هيلع ةيالو ريغ نم كلمي

 نأ» : لاق ولف ‹ءيشلا ضعب روصق هيف ليثمتلا اذه نأ عقاولاو

 يلولاو كلاملا لمشيل E ا

 .كلاملا نع بوني نم لك لمشيف ؛رظانلاو يصولاو ليكولاو

 )۲۲٤(. مقر ثيدح «ةالصلل ةراهطلا بوجو باب .ةراهطلا باتك : ملسم هاور 000



 بأ ۷ ماكحألا

 لفنب عوطتي نأ :ةدابعلا يف عناملا دوجو لاثمو

 . يهنلا تقو يف قلطم

 لوق وه ءيشلل ًاكلام عئابلا نوكي نأ طرتشي يذلا ليلدلاو
 . ٠ «كدنع سيل ام عبت الا : مازح نب ميكحل هو لوسرلا

 کک ومآ اولكأت ال ْاوُنَماَء تيل ا :ىلاعت لاقو
 .] :ءاسلا] مكن ضا نع ةر کرکت نأ لل لطلاب مڪي

 .كلاملا اضرب وأ ًاكلام نوكت نأ دب ال هنأ ىلع لدي اذهو

 نيبو كنيب لوحي يذلا :ينعي «لئاحلا :ةغللا يف عناملاو

 . ءيشلا

 نم مزلي الو «مدعلا هدوجو نم مزلي ام وه :حالطصالا يفو
 . طرشلا سكعب ؛دوجولا همدع

 مدع عناملا دجو ول ينعي :مدعلا هدوجو نم مزلي ام

 .دوجولا همدع نم مزلي الو «دوجولا

 (قلطم لفنب عوطتي نأ :ةدابعلا يف عناملا دوجو لاثم) :هلوق

 ةالص دعب سلاج لجر لثم (يهنلا تقو يف) ءةالص لفنب :ينعي
 مرقأ «ةدئاف نودب سلجأ نأ نم الذ : لاقو «دجسم يف رصعلا

 رشعب ةعكر نيرشع ىلصف «سمشلا بورغ ىتح تاعكر يلصأ
 ةالصلا هذهف دركي ا نسمح! نم اهبف ستعطي ةالع «تاميلست

 . عناملا دوجول ةحيحص ريغ

 مقر ثيدح «هدنع سيل ام عيبي لجرلا يف باب «ةراجإلا باتك :دواد وبأ هاور )1١(

 مقر ثيدح «كدنع سيل ام عيب ةيهارك باب ‹«عويبلا باتك : يذمرتلاو ؛("ه:9)

(ITTY)؛(؟984 /9/) 0 كتف سيل ام عجب باب لا باتك ا  

 TD a) هدئسم يف داو 57-25 ر ثيدح ‹« نمضي



 ماكحألا ا

 .حابي ال هجو ىلع يناثلا اهئادن دعب ايش ةعمجلا

 هنإف ملاع ريغ ناك نإو «مثأي هنإف ًاملاع ناك نإف : مثإلا امأ
 .مثأي ال

 ؟الهاج ناك نإ رجؤي له :ليق نإف -
 :لوقنف «لأسي نأ هيلع بجاولا نأل «ملعأ هللا :لوقن -

 !؟زوجت ال مأ تقولا اذه يف زوجت ةالصلا له :لأست مل اذامل
 ا رعب ؛رجؤي هنأب مزجن ال اننأ مهملا
 . لهاج هنأل

 زوجي هنأل ؛ديقملا لفنلا نع اهب زرتحا (قلطم لفنب) :هلوقو

 ءدجسملا ةيحتك «ببسب ديقملا وهو «ىهنلا تاقوأ ىف هلعف
 عدت ةناميلا تناك ووو فا الا
 .يهنلا تفو لوزي نأ لبق ءيشلا تومي نأ 9 نأك .ةلجعلا

 يتعكرو «فاوطلا يتعكرو ءرظتنا الإو «ةراختسالا زوجت انهف
 .ةبجاو ريغ اهنأب انلق اذإ فوسكلا ةالصو ءءوضولا

 ىلع يهنلا تقو يف زوجي ببس هل يذلا لفنلا نأ مهملا
 ةعبار يف ولو ةعورشم ريغف ةجاحلا ةالص امأو «حجارلا لوقلا
 . حصتف ةبوتلا اتعكر امأو ءراهنلا

 همزلت نم عيبي نأ :دقعلا يف عنام دوجو لاثمو) :هلوق

 همزلت يذلا (حابي ال هجو ىلع يناثلا اهئادن دعب اًئيش ةعمجلا

 .ملسملا «لقاعلا «غلابلا :طورشلا هيف تمت يذلا وه ةعمجلا
 اهئادن دعب ًائيش عابو طورشلا تمت اذإف ؛ركذلا «نطوتسملا ءرحلا
 وهو .عيبلا ةحص نم عنمي عنام دوجول ؛ حيحص ريغ عيبلاف يناثلا



 vv٠ ماكحألا

 . ابو اغا هالا ةةقل كيناقلاور

 ناك ةدابع هيلع هلعف راثآ بترتت ال ام اجالا

 ا مأ

 َةَعمَجْلا موي ني َةَلَّصلل تدون اإ اَونَما لأ اما :ىلاعت هلوق
 .[4 :ةعمجلا] 4 راح کید عيبلأ اوردو هلأ دذ ىلإ اوس

 دعب ولو عيبلا حابي دق هنأ ديفي (حابي ال هجو ىلع) :انلوقو

 رتسي يذلا سابللا ءارش وأ ءءوضولا ءام عيب :لثم «يناثلا اهئادن

 ةيعرشلا ةرورضلا هيلإ تعد ام لك حابيف لاح لك ىلعو «هتروع هب

 .ملعأ هللاو «ةيسحلا وأ

 ال ءيش لكف (ًارسخو ًاعايض بهاذلا :ةغل دسافلا) :هلوق

 يقبل ا فيدل N o عن دام

 سافرت اذه 2 لق معلا يحط ر ولو ااف ا لاقي
 .ةغللا يف دسافلا وه اذهف ؛ناسنإلا هرسخو عاض هنأل

 ؛يوغللا ىنعملا فيرعتلا دنع نوركذي هللا مهمحر ءاملعلاو

 ظ . اهيلإ عجري يتلا ةقيقحلا هنأل

 طابترا اهل ةيعرشلا ةقيقحلا نأل ؛ىعرشلا ىنعملا نوركذيو

 ءاج امنإ ملعن امك عرشلا نال 6 ةلص اهلو «يوغللا ىنعملاب

 ًافاصوأ ديزي ًانايحأ «يوغللا ىنعملاب طابترا هلف «ةيبرعلا ةغللاب

 . تادايز اهيلع لخدي ةيعرشلا ةقيقحلا نأ بلاغلاو ‹ صقني اخو

 ةدابع : عرشلا يف نكلو «ءاعدلا :ةغللا يف ةالصلا :ًالثمف

 ‹ميلستلاب ةمتتخمو «ريبكتلاب ةحتتفم ةمولعم لاعفأو لاوقأ تاذ

 .دويق ةدايز اهيلع لكلا «ءاعد اهيفو حيبست اهيفو ةءارق اهيف

 لكف (هيلع هلعف راثآ بترتت ال ام) :حالطصالا يف دسافلا



 ماكحألا 078 ]ح

 طقسي الو ةمذلا هب أربت ال ام :تادابعلا نم دسافلاف

 .اهتقو لبق ةالصلاك «بلطلا هب

 .دساف وهف hS الو هلعفت ءيش

 تناك اذإ اهيلع لعفلا راثآ تبترت ةالصلا تيلص اذإ : الثم
 نإ بلطلا اهب طقسيو .ًاضرف 1 نإ ةمذلا اهب ًاربتف «ةحيحص

 . ضرف ريغ تناك
 طورشلا مات حيحص هجو ىلع رهظلا ىلص ول امك

 اهب أربت هنأل ؛ةحيحص هتالص اذه :لوقن «ناكرألاو تابجاولاو
 مد عنمت اهنألو ‹نيلصملا نم هنأب فصوي اهبحاص نألو «ةمذلا

 .همد حابي دترم رفاك وهف لصي مل نم نأل ؛ ؛ اهبحاص

 ةبسنلاب اذه (ةمذلا هب أربت ال ام تادابعلا نم دسافلاف) :هلوق
 . تابجاولل

 . تابحتسملل ةبسنلاب اذه (بلطلا هب طقسي الو) :هلوق
 .بلطلا طقس ةمذلا هب تئرب اذإ بجاولا نأل

 أربت :لوقن ىتح بحتسملاب ةلوغشم ةمذلا لهو :ليق نإف -
 ؟ةمذلا هب

 هجو ىلع هلعف اذإف «ناسنإلا نم بولطم هنكل ءال :لوقن -
 .بلطلا طقس حيحص

 ولو ةمذلا اهب أربت الف .ةدساف اهتقو لبق ةالصلا :كلذ لاثم
 يف ويدارلا يف رهظلا ناذأ عمس ول : ينعي ءالهاج يلصملا ناك
 هل نيبت مث «هدلب ناذأ ناذألا كلذ نأ ًاناظ ىلصف ماك :ضايولا
 لبق تناك هتالص نأو «ضايرلا ناذأ ناذألا اذه نأ كلذ دعب



- 2 
 عيبك هيلع هراثآ بترتت ال ام :دوقعلا نم دسافلاو

 . لوهجملا

 ثيح نم نكل ؛ةمذلا اهب أربت ال ,ةحيحص ريغ هتالصف «تقولا

 .ةمذلا اهب أربت ال اهنكل «كش الب اهيلع رجؤي وه اهيلع رجؤي هنإ
 .رهظلا ةالصب ةلوغشم نآلا هتمذف

 ةبتار ىلصو ماقف «ويدارلا يف ضايرلا ناذأ عمس نم -

 بلطلا طقسي مل :لوقن «تقولا لبق ناذألا نأ نيبت مث ءرهظلا

 يف رهظلا ناذأ دعب رهظلا ةنس ديعي نأ بلاطم نآلا وه «هنع

 .هدلب

 «هثدحب ملاع ريغ هنكل «ثدحم وهو ًةالص یلص لجر

 . اهتداعإ هيلع بجيف اهب أربت مل هتمذ نأل ؛ةدساف هتالصف

 عيبك :هيلع هراثآ بترتت ال ام :دوقعلا نم دسافلاو) :هلوق

 نع یھن) : هريره يبأ ثيدحل ‹ حصي ال :لوهجملا عيبف (لوهجملا

 اهنبل تيبلا يف ةاش يدنع انأ :صخشل لاق لجرك «'"«ررغلا عيب

 . تلبق :لاق «لاير ةئامسمخب : لاق ؟اهعيبت مكب :لاق .ريثك

 ىلع لازت ال ةاشلاف «هراثآ هيلع بترتت ال دساف عيبلا اذه

 . ةلوهجم اهنأل ؛عئابلل لقتني مل يرتشملا كلم

 .ريثك اهنبل نإ :لاق هنإ :لئاق لاق نإ

 دمحأو ؛("09/) مقر ثيدح «ررغلا عيب يف باب «عويبلا باتك :دواد وبأ هاور )١(

 .(71/57/7؟) دنسملا يف
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 هس وأ «ةريبك وأ ةباش نوكت دقف .ىفكي ال اذه :لوقن

 . كلذ هبشأ

 بتكي ءًاريخأ رهظ اميف نولوقت ام :يهقف لاؤس انهو
 ادخار تارو ةرشعي ءىش لك :ناكدلا ىلع. عئاضبلا جاج
 لکو «ةسمخب ءيش لك :بتاك رخآو «لايرب ءيش لك :بتك

 ا ا

 ءيش ل الابر ٠ نيرشع يواسي ءيش ا ةرشعب ءيش لك

 ؛ةياغلا يف مولعم هنكل «نآلا لوهجم وه :لوقنف «نيلاير يواسي

 «ةرشعب نيعملا ءيشلا اذه ينطعأ :لوقي فوس يرتشملا نأل
 لالا عيبلاف ايلف نوكيف

 كيلا اة عيبلا دا - احا يآ ذا 6

 وع ےک ر

 ءىش لك :لاق امدنع هنأ نظي «ناكدلا لخد اذإ نكمي «ريرف
 خف «لوسمخ وأ نوغبرأ وأ نوئالث اهتميق ءايشأ كانه نأ « ةرسعب

 . ةرشع هيف ةميق ىلعأ نوكت نأ نكمي هنأ

 هذه نم عادخلا نم ءيش اهيف نوكي امير : لوقأ انأ

 ءيش ىلع الإ عيبلا عقي نلف ءةلاهجلا ثيح نم امأ «ةيحانلا
 . مولعم



6 - 
 هنإف طورشلاو دوقعلاو تادابعلا نم دساأف لکو

 (مرحم هنإف طورشلاو دوقعلاو تادابعلا نم دساف لكو) :هلوق
 نأ الإ ءادساف مرحم لك سيلو مرحم دساف لك :ةمهم ةدعاق هذه

 . صتخملا هطرش ىلع وأ ءيشلا تاذ ىلع ميرحتلا دوعي

 .مارح نطبلا يف لمحلا عيبو «ررغلا عيب :ًالثمف

 كنم تا امك :مهاردلا نم يدي يف امب عيبلاو

 . لوهجم ررغ هنأل ؛ٌمارح  مهاردلا نم يدي يف امب ةعلسلا هذه

 ضعبو «دساف هنأل ؛مارح يناثلا ةعمجلا ءادن دعب عيبلاو
e 

 ھ

 . مثا هنكل ؛حيحص هنإ :نولوقي ءاملعلا

 . اسجن مرحم لك سیلو «مرحم سجن لك :ةراهطلا يف اهريظنو

 هنكل ؛ حيحص هنإ :لوقي ءاملعلا ضعب ءدجسملا يف عيبلاو

 ظ . مثآ

 نأل ؟ حيحص عيبلاو مارح مهنم ءارشلاو نابكرلا يقلتو

 وهف قوسلا هديس ىتأ اذإ» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 .عيبلا مامت دعب الإ رايخ الو :ءاملعلا لاق ««رايخلاب

 يف يأ  دقعلا يف رايخ انه رايخلا نإ :لوقي نأ لئاقل نكل

 دعب رايخلا باب نم سيلو «يلوضفلا فرصت باب نم  هئاضمإ

 .ةحصلا

 نع )١5١9( مقر ثيدح «بلجلا يقلت ميرحت باب «عويبلا باتك :ملسم هاور )١(

 .ةريره يأ



 ت =
 نألو ءًاوزه هتايآ ذاختاو .هللا دودح يدعت ْنِم كلذ نأل
 يف تسيل ًاطورش اوطرتشا نم ىلع ركنأ هيَ يبنلا

 . هللا باتك

 كلذ نأل ؛ةمرحم ةدسافلا تادابعلا وأ ةدسافلا دوقعلاو

 : نس

 «ةدساف اهنإ :انلق تقولا لبق ةالصلاف (هللا دودح يدعت) -
 .- لجو رع هللا دودحل ًايدعتم ناكل تقولا لبق دحأ ىلص ولف

 نم هللا همّرح ًائيش سرامي يذلاف (ًاوزه هتايآ ذاختاو) - ١
 ًازهتسا دقف «ةدساف اهنأ دقتعي وهو «تالماعملا وأ تادابعلا
 . هلبقي ال هللا نأ ملعي ءيشب هللا ىلإ برقت هنأل ؛ هللاب

 ًاتزهتسم دعا اهلبقت ال كنأ ملعأ انأو ءةيده كل تيدهأ ولف

 ةراجيس تذخأف «مارح ناخدلا ىري ًاصخش نأ ملعت : الثم
 !ءازهتسا اذهف .كل ينم ةيده هذه «لضفت : تلقو

 يف دجسم يف ناخدلا نوبرشي موقب لجر رم هنأ : : ىكحيو
 ال وهو .زوجي ال اذه نأ مهل راشأف .ةيمجعأ مهتغل تناكو ةقلح
 0 ةراجيس جرخأو ًائكتم ناكو مهدحأ 6 . مهتغل فرعي

 !ماركإلا نم هدنع ام ىهتنم اذه :لاقو هلأسي هنأ هنم ًانظ ءاهايإ

 ر اوطرتشا نم ىلع ركنأ ةي يبنلا نألو - ۳
 رتشي ماوقأ لاب ام» :لاقو مهيلع ركنأو بضغف هللا باتك يف
 هلا باتك يف سيل طرش نم ناك ام ءا باتك يف تسيل ًاطورش
 .قثوأ هللا طرشو .قحأ هللا ءاضق .ءطرش ةئام ناك ولو .لطاب وهف



 تا م+] ماكحألا

 ام دسافلا نأب امهنيب اوقرف ؛مارحإلا يف :لوألا

 هيف دترا ام لطابلاو «لوألا للحتلا لبق مرحملا هيف ئطو

 .مالسإلا نع

 . '''(قتعأ نمل ءالولا امنإو

 (نيعضوم يف الإ دحاو ىنعمب لطابلاو دسافلاو) :هلوق

 :نولوقي هللا مهمحر ةلبانحلا بهذم ىلع ًءانب قيرفتلا اذهو

 :٠ نيعضوم يف الإ «ةالصلا لطبتو : لوقت وأ ‹ نکر ك ةالصلا

 يف :يناثلاو «تادابعلا ىف :لوألا «لطابلاو دسافلا نيب اوقرفف

 .ةحكنألا

 ئطو ام دسافلا نأب امهنيب اوقرف ءمارحإلا يف :لوألا) :هلوق

 . (مالسإلا نع هيف دترا ام لطابلاو ءلوألا للحتلا لبق مرحملا هيف

 نع دتراف «ةفرعب ًافقاو جحلاب ًامرحم ناك لجر :كلذ لاثم

 ىلإ عجار ينأب كدهشأ ينإ مهللا «هللا رفغتسأ :لاق ولف
 لطب املف «لطب جحلا نأل ؛هئزجي ال هجح ىف رمتساو «كنيد

 .ديدج مارحإب يتأي نأ دب ال ناك جحلا

 فا ًانراق تاك نإف «هأزجأ ةفرعب وهو ديدج نم مرحأ ول

 ثيدح «لحت ال عيبلا يف ًاطورش طرتشا اذإ باب «عويبلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 مقر ثيدح ‹قتعأ نمل ءالولا امنإ باب «قتعلا باتك : ملسمو )۰*۰( مقر

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(5٠6١)



 ماكحألا دور

 اه.كسافلا نان امهتبب اوقرف ؛حاكنلا ىف .:ىناثلا

 ام لطابلاو «يلو الب حاكنلاك هداسف يف ءاملعلا فلتخا

 .ةدتعملا حاكنك هنالطب ىلع اوعمجأ

 ؛يعسلا ديعي نأ هيلع بجو «مودقلا فاوط دعب ىعس دقو ًادرفم
 . لطب لوألا يعسلا نأل

 :لوألا للحتلا لبق هيف َعَماج يذلا وهف دسافلا امأ

 اذهف «ةفلدزم يف اهعماجف ءهتجوز هعمو ةفلدزم يف تاب لجرك
 وأ قلحيو ىعسيو فوطيو يمريف «جحلا يف رمتسيو «دساف هجح
 نم ءاضقلا هيلع نكل ءاهيف رمتسي جحلا لاعفأ لك «يدهيو رّصقي
 .هؤاضق هيلع بجوف دسف ماعلا اذه هجح نأل ؛مداقلا ماعلا

 يفتكي  نراق وهو  مودقلا فاوط عم ىعس دق ناك ولف

 هيلع مرحي اذهلو «هماكحأ يف حيحصلاك دسافلا نأل ؛يعسلاب
 .حيحصلاك دسافلا اذه نأل ؛لحي ىتح مارحإلا تاروظحم

 صئاصخ نم اذهو «مارحإلا لطبت ال مارحإلا تاروظحمو
 .هلطبت هتاروظحم نإف ةرمعلاو جحلا ريغ فالخب «ةرمعلاو جحلا

 لطبي ةالصلا يف ثدحلاو «ةالصلا لطبي ةالصلا يف مالكلاف

 .هلطبت ال هتاروظحم نأ هصئاصخ نم ةرمعلاو جحلا نكل ءةالصلا
 . مزح نبال افالخ

 فلتخا ام دسافلا نأب امهنيب اوقرف :حاكنلا يف :يناثلا) :هلوق

 هنالطب ىلع اوعمجأ ام لطابلاو ءيلو الب حاكنلاك هداسف يف ءاملعلا
 ول «ةريثك ءاملعلا اهيف فلتخا يتلا حاكنلا لئاسمو (ةدتعملا حاكنك

 . عاضرلا لئاسم يف نوكي ام الإ اهنم نكي مل



 ددع نم مّرحملا يف و اوفلتخا :عاضرلا لئاسم يفف

 اهضعب لاصفناب وأ يدنلا مك ربتعت تاعضرلا لهو «تاعضرلا

 اذه ىلعو . .ماطفلا ربتعملا مأ «نالوحلا ربتعملا لهو «ضعب نع

 . سف
 وه امب انلّثم نحن نكل «ريثك اهيف فالخلا حاكنلا لئاسمف

 . يلو الب حاكنلا وهو «هريغ نم رهشأ
 ةأرملا تناك اذإ اميف هيف ةاملعلا فلا يلو الب حاكنلاو

 :ةديشر ةلقاع ةغلاب

 ٠ نأ اهل ةديشرلا ةلقاعلا ةغلابلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذف

 رضحيو «هتبجعأو اهبجعأ صخش عم قمتتف ءاهسفن جوزت

 . تلبق :لوقيف «يسفن كتجوز :لوقتو «دوهشلا

 ‹يلو نودب حاكن ال هنأو «دساف هنأ ىلع ءاملعلا رثكأو

 رظنلاو «ةنسلاو باتكلا هيلع لدي يذلا حيحصلا لوقلا وه اذهو

 .يلوب الإ ةأرملا جوزتت ال هنأ ؛ًاضيأ حيحصلا

 لثم «هداسف ىلع ءاملعلا قفتا يذلا وه : لطابلا حاكنلاو

 الَر9» :ىلاعت هلوقل «نيملسملا عامجإب لطاب وهف «ةدتعملا حاكن

 اذه «[780 :ةرقبلا] دلج ثككْلأ بب ىح جاكي َةَدَقُع مرم

 حاکن نأ ىلع ءاملعلا عمجأ اذهلو «ميركلا نارقلا يف حيرص يهن

 . لطاب ةدتعملا

 ليلدلاو ءًاضيأ لطاب وه «عاضرلا نم تخألا حاكن كلذكو

 .[۲۳ :ءاسنلا] 4ةَعلَصرلأ ترق مُكُتوْمَأَر# :ىلاعت هلوق

 اهعم يقبف «ةعاضرلا نم هتخأ اهنأ فرعي ال ةأرما جوزت ولف



 «نالجرو ةأرما وأ «ناتأرما وأ «ةأرما تءاجف «نيرهش وأ ًارهش
 يتلا ةأرملا هذه نأ هللاب اودهشو «ةرشع وأ .لاجر ةعبرأ وأ

 رشع عضرت موي لك رهشأ ةثالث لجرلا مأ نم تعضر دق اهجوزت
 . كش الب ةعاضرلا نم هتخأ نوكت اهنإف «تارم

 ىلع نوعمجم ءاملعلا نأل ؛لطاب هنأب هفصن دقعلا اذهو
 . هللا مهمحر ةلبانحلا هيلع ىشم يذلا وه اذه «هداسف

 حيحصلا :امهو نينثا الإ ةيعضولا ماكحألا نم ركذن ملو
 .دسافلاو

 ةيعضولا ماكحألاو «ببسلاو عناملاو طرشلا اندنع يقب
 .ةسمخ ةيفيلكتلا نأ امك ةسمخ ةروهشملا

 : ةبراقتم عناملاو طرشلاو ببسلا

 .هئافتناب يفتنيو هدوجوب ءيشلا دجوي ام :ببسلاف

 .هدوجوب دجوي الو «همدعب يفتن ام :طرشلاو

 .همدعب دجوي الو «هدوجوب يفتني ام : عناملاو

 . "”هلعلا لهأ هركذ ام ىلع ًالامجإ اهليصفت اذهو

 .اهدعب امو ء(۷۳) ًاليصفت اهيلع مالكلا قبسو )١(



 :هميرعت ©

 5 ؛ًامزاج ًاكاردإ هيلع وه ام ىلع ءىشلا كاردإ

 ملعلل لعجي نأ بجوأ يذلا ام :لئاس لأسي دق :ًالوأ
 ؟هقفلا لوصأب هتقالع امو ؟ًالقتسم ًاناونع

 ةفرعم هقفلا نإ :قبس اميف انلق انأ :كلذ ىلع باوحلا

 ءًانظ نوكت دقو ءًاملع نوكت دق ةفرعملا نإو «ةيعرشلا ماكحألا

 امإ هقفلا نأل ؛نظلا ةفرعم ىلإو ملعلا ةفرعم ىلإ انجتحا اذهلف

 . ملع امإو نظ
 كدنع ةيرم ال ًامزاج ًاكاردإ اهمكح كردت ءايشألا ضعبف

 لامتحا عم ًاكاردإ اهكردت ءايشألا ضعبو ءاملع نوكيف «هيف

 .ملعلا ةفرعم نم دب ال :نذإ ءًانظ كلذ نوكيف «ككاردإ ضيقت

 (ًامزاج ًاكاردإ هيلع وه ام ىلع ءيشلا كاردإ :ملعلا) :هلوق

 هكاردإ نكمي ال ام امأ ءهكاردإ نكمي يذلا ءىشلا كاردإ دوصقملا

 تحت لخدي ال اذهف ؛هتاذ هنكو هذ و ف لا تائه ةقيلحف

 .مولعم ءاوتسالاف «هيلإ لوصولا نكمي ال اذه نأل ؛اذه انّدح

 وه ءاوتسالا نأ انكاردإ نكل «هفرعن نأ نكمي ال لوهجم فيكلاو

 . املع ی اذه رال

 لاق (ًامزاج ًاكاردإ هيلع وه ام ىلع ء ءيشلا كاردإ) :هلوق

aEاد ام اتاط اخ ذل : لوقن نحو 6 ًاقياطم ا  

 ول «معن ««ًاقباطم» ةملك نع يفكي هنأل ؛(هيلع وه ام ىلع) :



 3 یھ
 ىف طربش ةيحلا ناو رجلا نم ربكأ لكلا نأ كاوذإك
 .ةدامعلا

 ءةيلكلاب كاردإلا مدع ؛(ءيشلا كاردإ) :انلوقب جرخف
 ةوزغ تناك ىتم :لئسُي نأ لثم «طيسبلا لهجلا :ىمسيو
 . يردأ ال :لوقيف ؟ردب

 هيف ناك املو فيرعتلا حصل ؛ًاقباطم ًاكاردإ ءيشلا كاردإ :لاق
 ظ . ةدايز

 اكاردإ كردي لكلا (ءزجلا نم ربكأ لكلا نأ كاردإك) :هلوق
 .اذه ىلع ادئاز ًائيش كانه نأ هانعمف «ءزج :تلق تمد ام :ًايلقع

 فصن نانثالا :كلذكو ءملع اذه «نينثالا فصن دحاولا
 .ةعبرألا

 نكمأ امل ءةتسلا فصن نينثالا نأ برعلا حلطصا ولف
 .ةعبرأ يواست نينثاو نينثا نأل ؛كلذ

 اذه ملع دقو ءْثِدَُحُم نم هل دب ال ِثدځم لك :لشمو
 . لقعلاب كلذك

 قيرط نع ملع اذه نكل «ةدابعلا يف طرش ةينلا :لثمو
 . عرشلا

 ,ةيلكلاب كاردإلا مدع (ءيشلا كاردإ) :انلوقب جرخف) :هلوق

 . بكرم ريغ هنأل : طيسبلا (طيسبلا لهجلا ىمسيو

 (يردأ ال :لوقيف ؟ردب ةوزغ تناك ىتم :لئسُي نأ :لثم) :هلوق
 . طيسب لهج اذهف

 وأ مالسلا لبق وه له :وهسلا دوجس نع لجر لئس نإف



 =() ج
 هجو ىلع هكاردإ (هيلع وه ام ىلع) :انلوقب جرخو

 نأ لم «ةكرعلا للا يو ةهنلع رهام فلا

 نم ةثلاثلا ةنسلا يف :لوقيف ؟ردب ةوزغ تناك ىتم :لئسُي

 . ةرجهلا

 لديو «ةريثك هتلثمأو ءطيسب لهج اذهف .يردأ ال :لاقف ؟هدعب

 ول ال حَوَهَمَأ نوطب نم مگر لو :ىلاعت هلوق هيلع
 . طيسب لهج اذه .[۷۸ :لحنلا] «اعَيَس

 هجو ىلع هكاردإ (هيلع وه ام ىلع) :انلوقب جرخو) :هلوق
 ىلع ءيشلا تدقتعا اذإ (بكرملا لهجلا ىمسيو «هيلع وه ام فلاخب

 هلهاج لكرلا اذه أل بكرم رج اذه نا لع نه ام تالش
 . لهاج هنأ لهاجو

 نم ةثلاثلا ةنسلا يف :لاق ؟ردب ةوزغ تناك ىتم :لئس نإف

 | .ةرجهلا

 قلا سلا لكم دكا عت لاق ةنكاشا هول لف
 .ةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا يف ردب ةوزغ نأ لاكشإ يدنع سيل

 . عقاولا ريغي ال ءيشلاب مزجلا نألف ءمزج ولو

 :هجوأ نم ًاحبق دشأ بكرملا لهجلاو

 وهو ءيشلا ىلع مِدقُي نأ ناسنإلل زوجي ال هنأل :ًالوأ

 ولع وي كل سل ام فقم الو## :ىلاعت هللا لاق «هب لهاج
 ۳١[. :ءارسإلا]

 رتغاو «هسفن ردق لهج دق بكرملا لهاجلا اذه نأ :ًايناثو

 هب سيل ام ُفقي مل هللا دودح دنع فقوتم طيسبلا لهاجلاو ءاهب



 لک
 اكاردإ ءىشلا كاردإ ؛(ًامزاج ًاكاردإ) :انلوقب جرخو

 لك ملع تيتوأ ام :يردأ ال انأ :لاق ءهسفن ردق فرعو «ملع
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 :اَمْوَت ميكحلا رامح ةصق يف امكو

 بكرأ تنك رهدلا فصنأ ول اموت ميكحلا رامح لاق
 :لاق ؟اذامل

 تكرم لهاج يبحاصو طيسب لهاج يننأل
 اذهو طيسب لهاج رامحلا نأل «هنم نسحأ رامحلا :نذإ

 . بكرم لهاج
 عبتتأ مل ينإف ملعأ هللاو لاقي امك - ميكحلا اموت لهج نم

 هير را ع ل قدصتلا ىلع سانلا ثح هنأ - هتريس

 ماعطلاب وأ مهاردلاب قدصتلا ىلع مهثحي ام لثم «هلل ةقدص

 معن :لاق اذإ ؟ةجوز ديرت :بابشلا ىلع يشمي هب ناگ
 هلل ةقدص هذه ذخ :لوقي

 .ماعطلا ةقدص ىلع عضبلا ةقدص ساق هنأل ؛ لهاج اذه

 : ليقل «هلل ةقدص زبخلا اذه ذخ :هل تلقو ًاعئاج تدجو ول انأف

 الف .زوجي ال عاضبألاب قدصتلا نكل ؛هيلع رجؤتو بيط اذه

 ًاكاردإ ءيشلا كاردإ (ًامزاج ًاكاردإ) :انلوقب جرخو) :لوقي



 ا ا

 هجولا ريغ ىلع نوكي نأ هدنع لمتحي ثيحب «مزاج ريغ

 هلذنع حجرب نإ مث ا كلو ونس الف «هکردآ يذلا

 . كش وهف نارمألا ىواست

 هكردأ يذلا هجولا ريغ ىلع نوكي نأ هدنع لمتحي ثيحب «مزاج ريغ
 ءنظ حجارلاف «نيلامتحالا دحأ هدنع حجرت نإ مث ءاملع كلذ ىمسي الف

 ءىشلا ناسنإلا كردي ال دقف «ةحضاو ةلأسملا هذه (مهو حوجرملاو

 . حجرتي ال وأ نيلامتحالا دحأ كدنع حجرتي نأ امإف «ًامزاج ًاكاردإ

 ‹«نظ حجارلاف حجرت نإو «كش وهف حجرتي مل نإ

 .مهو حوجرملاو

 يف نظلا عبتي نأ ناسنإلل نوزيجت له :لئاق لاق نإف -

 ؟ةعقاولا رومألاو «ةيعرشلا ماكحألا

 لد دقو «نيقيلا رذعت اذإ نظلا ةبلغب لمعلا زيجن :انلق

 : ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع

 الإ است هلا فلكي الط :ىلاعت هلوق :باتكلا نمف
 :نباغتلا] «َعطَْسَأ ام هلأ اقاف# :هلوقو ء[١۲۸ :ةرقبلا] امس

 ٦[. :تارجحلا] ابف 5 واف کاج نإ :هلوقو ١

 كش اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لوق :ةّنسلا نمو
 .''”«هيلع نبيل مث ‹«باوصلا رحتيلف هتالص يف مكدحأ

 مقر ثيدح «ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب «ةلبقلا باوبأ :يراخبلا هاور )١(

 ةالصلا يف وهسلا باب .ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسمو ؛)۳4۲)

 .(هزلا) مقر ثيدح « هل دوجسلاو



 : ةريثك اذه يف صوصنلاو

 هللا مذ دقو «نظلاب مكحلا نوزيجت فيك :لئاق لاق نإف -
 ١١١[. :ماعنألا] «َّنظلا لإ نوعي نإ# :لاقف نظلا نوعبتي نيذلا

 َرَصِبلاَو َمَمّسلأ َّنِإ ٌمْلِع هب كل سیل ام فقل الو# :هناحبس لاقو
 :ىلاعت لاقو ء[ءارسإلا] 469 اليشم ُهْنَع نك هلأ لک داوم
 ربعي قبلا متالآو ّنطَب امو اني ٌرهظ ام شوکوفلا یر مرح اَمَنِإ لفل
 ام هلآ َلَع ًاوُلوُمَت ناو انلطلس وپ لرب رل ام ئاپ ارش نأو يلا
 . [فارعألا] 6€ نوما

 ءنظلاب مكحلا زوجي ال هنأ ىلع لدت صوصنلا هذه لكف
 لحي الف ءةلأسملا هذه يف هللا مكح اذه نأ نقيتت مل اذإ كنأو
 ؟هب مكحت نأ كل

 وه «هللا همذ يذلا نظلا نإ :لاقي نأ كلذ ىلع باوجلاف -
 هلك نظلا هللا لعجي مل اذهلو .نئارق ىلع نبي مل يذلا نظلا

 .[1؟ :تارجحلا] «ّدْنِإ نقلا صعب كرإ# :لاق لب ءأمثإ

 :ةرقبلا] 4َنوُمَلَمت ال ام ولأ َلَع اولو نأو# :هلوق يف لوقنو
 نأ ملعن نحن نكل «ملعن ال ام هللا ىلع لوف ذل نحن 84

 .هب انل عسو ال امو «هب انل ةقاط ال ام انفلكي مل - لجو رع - انبر

 مكح ىلع هب لدتسنل صوصنلا نم أّضن انسرد اذإ نحنو
 : ةددعتم رومأ نيب نحنف .ةلأسم

 انملعك «ةلأسملا هذه ىلع هتلالد نيقيلا ملع ملعن نأ امإ -
 .[* :ةدئاملا] 4ُةَْيَمْلا كع ٌتَمَّرَح# :ىلاعت هلوقل «مارح ةتيملا نأب

 ىلع صنلا ةلالد يف ا ءمكحلا يف ددرتن نأ اها



 . فقوتن نأ انيلع بجي انهف «حوجرم الو حجار ريغ ًاددرت مكحلا

 لأساف ؛اذك ىلع لاد ليلدلا نأ اندنع حجرتي نأ امإو -

 مكح يف ًافقوتم ىقبتو ؛حجرت امع مجحت نأ ىلوألا له : لقعلا

 كدنع حجرت امب ذخأت نأ ىلوألا وأ «- لجو ّرع - هللا ماكحأ نم

 ؟اذه يف ًانيقي ًارمأ دجت ال كنأل

 ردق اذهف ءحجارلاب ذخ :لوقي لقاعلا نأ كش ال

 نإ لب ءاذه نوعبتي هللا مهمحر ءاملعلا لاز امو «كتعاطتسا

 لا اب ا ل ا As عبتي لق مهضعب

 دنتسم ال هنأ عم «'''ةبتع تنب دنه ثيدح ىلإ ًادانتسا بئاغلا ىلع

 . مهنظ ىلع بلغ يذلا اذه نكل «هيف
 لمتحي اذه :نولوقي هللا مهمحر ءاملعلا دجت اذهلو

 اهيف نكمي ةلأسم لك سيل هنأل ؛اذكو اذك حجارلاو «نيهجو

 نم مكح الب هللا دابع عدن ال نيقيلا نكمي مل اذإو «نيقيلا
 مل اذه يف نحنو ‹نظلا ىلع بلغي امب مكحن نكلو داو

 لإ اسف هلآ كلكم ال» :ىلاعت هلوقب انذخأ لب «نظلا عبتن

 !انعسو اذهو «[785 :ةرقبلا] امس رو

 تيقبل «متملع امب الإ اومكحت ال :ملعلا لهأل انلق ولو
 . ماكحألا نع ةلطعم لئاسملا نم ريثك

 يف بلاغلاو «فالخ اهيف ةلأسم انب رمت موي لك يف نحنو
 ال ملعلا نأل ؛نظلا ىلع ينبم اهيف مكحلا نأ فالخلا لئاسم

 ريغب ذخأت نأ ةأرمللف لجرلا قفني ي مل اذإ باب «تاقفنلا باتك :يراخبلا هاور )1١(

 )١١١١(. دنه ةيضق باب «ةيضقألا باتك :ملسم هاورو ؛(055) هنذإ



 س
 : يتآلاك ءايشألاب كاردإلا قلعت نأ نيبت اذهبو

 ًاكاردإ هيلع وه ام ىلع ءيشلا كاردإ وهو :ملع ١

 . ًامزاج

 .ةيلكلاب كاردإلا مدع وهو :طيسب لهج - ؟

 هحو ىلع ءيشلا كاردإ وهو :بكرم لهج - ؟

 . حوجرم ٌدض لامتحا عم ءيشلا كاردإ وهو : نظ _ ٤

 ل ظ
 دص لامتحا عم ءيشلا كاردإ وهو :مهو - 0

 . حجار

 . واسم دش .لامتخا عم ءيشلا كاردإ وهو ك ري.

 ىلع ىنبم نظلا نأل ؛هيف نوفلتخي نظلا نكل .هيف سانلا فلتخي
 انمزلأ ول اذهلف .اهتالالد يف سانلا فلتخي نئارقلاو «نئارق
 .ماكحألا نم ريثك تلطعتل «ملع وه امب الإ اومكحي الأ ءاملعلا
 . ماكحألا رثكأ لقن مل نإ

 :يتآلاك ءايشألاب كاردإلا قلعت نأ نيبت اذهبو) :هلوق
 .ءايشألا ملعن نأ :ينعي (ملع - ١

 (ًامزاج ًاكاردإ هيلع وه ام ىلع ءيشلا كاردإ وهو) :هلوق
 باب نم لقعلاو سحلاب ةكردملا رومألا يف اميس الو - بجعلاو
 ىلع رمألا نوكيو «ءيشلاب ًانايحأ مزجي ناسنإلا نأ  ىلوأ
 .هفالخ ىلع رمألا نوكيو ءاذه يف كش يدنع ام :لوقي «هفالخ
 .بكرملا لهجلا وه اذه



 هبلق نأل هاري الو «نيعلا يأر همامأ ءيشلا نوكي ًانايحأو
 . لفاغ

 كيقالي مث «سانلا نم دحاو كيقاليف قوسلا يف رمت ًانايحأ
 نوكت دق كنأ عم .هتيقل ام :لوقتف ؟ًانالف تيقل له :لوقيف رخآ

 . لفاغ كبلق نكل «هيلع تملسو هتيقل
 !هكردي مل وهو ءيشلا كردأ هنأب ناسنإلا مزجي ًانايحأو

 سانلا ىءارت نيح لدعلا ةقثلا لجرلا ةصق ديعبب سيلو

 .يوق رصبو رظن وذ مهلكو «هانيأر ام :اولاق مهلكو لالهلا

 .هتيأر :يضاقلل لاقف لدع ةقث لجر ءاجف

 .هتيأر ينأ هللاب دهشأ :لاق ؟هللاب دهشتأ :لاق

 .لالهلا اوأر ام مهنأ نولوقي ءالؤه لكف :لاق

 !؟يرصب بذكأ لهف «.هللا ناحبس :لاق

 !ةيناث ةرم ظنا بهذا لاق

 او لا ‹« عجرو بهذف

 له :لاق «هعم لالهلا ىءارتي بهذو ‹يضاقلا بجعتف

 ؟نألا لالهلا تيأر

 حسم املف «كبجاح حسماف :لاق .هتيأر ءمعن :لاق

 . ائيش ىرأ ال ءال :لاق ؟لالهلا ىرت له ءرظنا :لاق ءهبجاح

 «لالهلاك هبجاح ىف تناك ةسوقم ءاضيب ةرعش ىه اذإف

 نيجي هللا اش ام لالا راج الاهل يار هلآ وچن اكو

 ! !هنيعو هتهبج
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 : ملعلا ماسقأ ه

 : يرظنو يرورض : نيمسف ىلإ ملعلا مسقني

 هيف مولعملا كاردإ نوكي ام :يرورضلاف ١

 «لالدتسا الو رظن ريغ نم هيل | رطضي ثيحب مار

 نأو .«ةراح رانلا نأو «ءزجلا نم نوكأ لكلا نأب مسلك

Eeدلع هللا لوسر  . 

 .ةالصلا ىف ةينلا بوجوب

 ىلع نكلو ءًامزج ءيشلاب مزجي دق ناسنإلا نأ مهملا
 عقاولا فالخ

 «يرظنو يرورض :نيمسق ىلإ ملعلا مسقني) :هلوق

 جاتحي ال ثيحب (ايرورض هيف مولعملا كاردإ نوكي ام :يرورضلاف

 .كلذ فرعي مهلكف ءرظن ىلإ جاتحي ال نيملسملل

 جاتحي ال يرورض ءزجلا نم ربكأ لكلا نأب ملعلا ًاضيأو
 دراب جلثلا نأب ملعلاو «ةراح رانلا نأب ملعلا اذكو ءرظن ىلإ

 . يرورض كلذك

 كردي ال :يأ (لالدتساو رظن ىلإ جاتحي ام :يرظنلاو) :هلوق

 : هلاثم «لالدتساو رظن نم هيف لب دل لب ؛ايرورض ًاكاردإ
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 ةينلا له :لئاق لاق ولف «ةالصلا يف ةينلا بوجوب ملعلا -

 .معت : : لوقن ؟ةحصلل طرش ةالصلا يف

 هيلإ رطضي ًايرورض سيل ةحصلل طرش اهنأب اَنمْلِع نكل
 «لالدتساو رظن ىلإ جاتحي لب ء«لالدتسا الو رظن نودب ناسنإلا

 .اذكو اذك هيي يبنلا لوقل :لوقت اذهلو

 نال ؟يرظن قاشعسالاو ةضفمضملا ترخو ملعلا اذكو -

 .لالدتساو رظن ىلإ جاتحي

 ءةبانجلا نم لسغلا يف نيفخلا ىلع حسملا مكح كلذكو -

 . يرظن ملع
 ؟نيمسق ىلإ مسقني ملعلا نأب انملع ةدئاف ام :ليق نإف -

 ملعلاو «هراكنإ نكمي ال يرورضلا ملعلا نأل :لوقن -

 ىتح «ليلدلاب هتابثإ ىلإ هيعدم جاتحي اذهلو ؛هراكنإ نكمي يرظنلا

 نيد نم ةرورضلاب ملعي ام نإ :اولاق هللا مهمحر ءاهقفلا نإ

 رمخلا ميرحتو «تاولصلا بوجوب ملعلاك ؛رفك هراكنإ مالسإلا
 .كلذ وحنو . .ابرلاو انزلاو



 .ىنعمل عوضوملا ظفللا :ةغل مالكلا
 لمحمو .انبر هللا : لثم «ديفملا ظفللا : ًاحالطصاو

 89 انت

e 

 E Fo RP جل ا لا

 . هيلإ

 ويضيف طبل لك ( يحتفل موصول ظفللا :ةغل مالكلا) :هلوق
 ةليجج وأ ا افرح وأ اعف ناك ءاوس داك ريح ردح

 .ةديفم ريغ ةلمج وأ « ةذيفم

 ةلمجلاو «فرحلاو «لعفلاو مسالا : ءايشأ ةسمخ لمشيف
 . ىنعمل عضو ظفل هنأ مهملا ؛ةديفملا ريغ ةلمجلاو «ةديفملا

 اهنأل ؛ًامالك ىمست ال سرخألا ةراشإو عفادّملا تاوصأ
 . اظفل قدسنا

 ؛ ًامالك ىمسي ال «ديز» بولقم «زيد» يف نويوحنلا لاق امو

 .ىنعمل اعوضوم سيل هنأل

 عوضوم ظفل هنأل ؛ةغللا يف مالك وهف «ديز» :لاق نإف

 ةراشإلا :(ظفللا)ب جرخف (ديفملا ظفللا :احالطصاو) :هلوق
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 ىمست ال تدافأ ول ةباتكلاو ًامالك ىمست الف تدافأ ولو

 . امالك

 ‹«برش «لكأ «ماق :كلوقك ءدفي مل ام (ديفملا)ب جرخو
 ىلإ ءءاب فاك «يف :كلوقو «دلاخ ءورمع ءديز :كلوقو

 .الك «نع

 . مالك حالطصالا يف ىمست ال هذه لكف

 هنأل ؛مالكب سيل اذهف .ديز ماق نإ :كلوق ًاضيأ هب جرخو
 نع ةقلعم ةلمجلاف ؟لصحي يذلا امف «. .ديز ماق اذإف «ديفم ريغ
 ( .امالك ىمست الف «ةدئافلا

 ضرأللاو ءانقوف ءامسلا : ءاملعلا ضعب يأر ىلع هب جرخو

 .اذه فرعي انلكف «ديفم ريغ اذهف ءانتحت

 ناك ام لك :انلقل اذهب انلق ول انأل ؛حيحص ريغ اذه نكل

 .مالكب سيل هنإف ًاربخ عقو اذإ ًامولعم
 نمو «يور برش نمو «عبش لكأ نم :تلق اذإ اذه ىلعف

 ال ؛سمشلا ةرارح نم ملس فقسلاب لظتسا نمو «حارتسا مان
 :رعاشلا لوق نوكي مهيأر ىلعو «مولعم اذه نأل ؛ًامالك اذه دعي

 ءام مهلوح سولج موق انلوح نم ءاملاو اننأك

 نم ءاملاو كباحصأ عم ًاسلاج تنك اذإ كنأل ؛مالك ريغ

 .ءام مهلوح سولج موق مكنأ مولعمف «مكلوح
 هنأو «ةددجتم نوكت نأ ةدئافلا يف طرتشي ال هنأ حيحصلاف

 .ةددجتم ريغ هيف ةدئافلا تناك ولو امالك مالكلا نوكي نأ زوجي



 اا | * ١٠١

 مساو لعف وأ ء«نامسا :مالكلا هنم فلأتي ام لقأو

 ماقتسا : يناثلا لاثمو .لوسر دمحم :لوألا لاف

 ظ . دمحم

 ىنعمل عوضوملا ظفللا : يهو .ةملك مالكلا دحاوو

 . فرح وأ « لعف وأ ءمسا امإ : يهو «درفم

 دق (مساو لعف وأ «نامسا :مالكلا هنم فلاتب ام لقآو) :هلوق

 ديزأ :امأ ءمئاق ديز :لثم «نامسا هلقأ نكل ءرثكأ نم فلأتي
 .فرحو نيمسا نم نّوكم اذه :لوقنف «مئاق

 .ديز ماق :لثم ءمساو لعف وأ

 مسالا انمدق ول انأل لعفلا انمدقف ءمساو لعف :انلق انهو

 . لعفو نيمسا نم ًانوكم ناكل «ماق ديز :انلقو

 (دمحم ماقتسا :يناثلا لاثمو .لوسر دمحم :لوألا لاثم) :هلوق

 لعف وأ «لوسر دمحمك :نامسا :مالكلا هنم نوكتي ام لقأ :نذإ
 .دمحم ماقتساك : مساو

 اذه .يف :تلق اذإو سر ا رحم كمل

 نأل ؛ًابوجو رتتسم لعافو رمأ لعف «مساو لعف نم نوكم مالك
 .ىفو نم رمأ هيف

 (درفم ىنعمل عوضوملا ظفللا يهو ةملك :مالكلا دحاوو) :هلوق

 . بكرم ريغ : ينعي
 ىنعمل عوضوم ظفل اهنأل ؛ةملك ىهف هللا دبع : تلق اذإف

 . نيتملك ددعلا رابتعاب تناك نإو «مالكلا اهب متي الو «درفم

 ةغللا يف ةملكلا (فرح وأ لعف وأ مسا امإ يهو) :هلوق
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 i .ددع ؟ةملك نم همالك يف مك ٠٠١[« :نونمؤملا] اهلي

 :ديبل ةملك رعاشلا اهلاق ةملك قدصأ» : ةي يبنلا

 ""(لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ

 .«ةملك» :لاق دك لوسرلاو .ددع ؟ةملك مك

 ةبطخ نوكت دقو «ةديفم ةملك ىقلأف نالف ماق :لاقيو

 غا قردكيت

 .حالطصالا يف ةملكلا نم معأ ةغللا يف ةملكلاف

 ىنعمل عوضوملا ظفللا يه :حالطصالا يف ةملكلاو

 .درفم

 .ةراشإلاو ةباتكلا هب جرخ (ظفللا)

 لابو يبول نيابي (ىنعمل عوضوملا)
 .نييوحنلا يأر ىلع «ديز

 .ةملك تسيلف «بكرم ىنعمل عضو ام (درفم) :هلوقب جرخو

 وأ لعف وأ مسا امإ) :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ةملكلاو

 .ءارقتسالا ماسقألا هذه ىلإ مسقنت اهنأ ىلع ليلدلاو «(فرح

 مقر ثيدح «ةيلهاجلا مايأ باب «ةباحصلا لئاضف باتك :يراخبلا هاور )١(

 .ةريره يبأ ثيدح نم 7705(2) مقر ثيدح ءرعشلا باتك :ملسمو ؛(۳)



 فضا لل
 ريغ نم هسفن يف ىنعم ىلع لد ام :مسالاف أ

 . نمزب راعشإ

 : عاونأ ةثالث وهو

 .ةلوصوملا امس ال اك .مومعلا ديمي ام : لوألا

 رايدلا لالخ اوساجو اوراد هللا مهمحر ةيبرعلا ءاملع نأ ينعي
 وأ مسا :ةثالثلا هذه نع جرخي هودجي ملف برعلا مالك نوسملتي
 . كلذ ىلع لد ءارقتسالاو عبتتلاف ؛فرح وأ لعف

 ىنعم ىلع لد ام :مسالا) :اولاقف ةمالع اذهل ءاملعلا لعج
 سنج اذه :(ىنعم ىلع لد ام) (نمزب راعشإ ريغ نم هسفن يف

 . فرحلاو لعفلا هيف لخدي
 ىف ىنعم ىلع لد هنأل ؛فرحلا لمشي ال اذه :(هسفن يف)

 ١ . لعفلا لمشي :نذإ . هريغ

 هنأل ؛لعفلا حرخي لصف اذه (نمزب راعشإ ريغ نم) :انلوقو
 .نمزب راعشإ عم هسفن يف ىنعم ىلع لد - لعفلا يأ -

 ,ةماع ةملك هيف لعجي دحلا نأل ؛«لصف»و «سنج» :انلوقو

 . لصفلا هنومسي امب دودحملا ىوس ام نوجرخي مث

 برعم ىلإ مسالا مسقن ال نحن (عاونأ ةثالث وهو) :لاق
 لوضألا باب ىف انمهي يذلاو «ةاحنلا نا نم اذه نأل ؛ىنبمو

E٠ .ءاهنسالا  

 : ىنعي (ةلوصوملا ءامسألاك مومعلا ديفي ام :لوألا) :هلوق

 ١ .هيلع لد ام دارفأ عيمجل لومشلا
 .مومعلا ىلع لد مسا :لوصوملا مسالاو
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 فايس ىف ةركنلاك .«قالطإلا ديفي ام :ىناشلا

 .تابثإلا

 لاق ءمومعلا ىلع ًاضيأ لاد ةيدهعلا ريغ (لأ) ب ىلحملاو
 .ناسنإ لك :يأ [رصعلا] *َنَسنإلا َّنإ © ٍرَصلاَو# : ىلاعت

 ام انيتأيس هنأل ؛رصحلا ديفي ال ةلوصوملا ءامسألاب انلشمتو

 .ةلوصوملا ءامسألا ريغ مومعلا ديفي

 اذإ (تابثإلا قايس يف ةركنلاك «قالطإلا ديفب ام :يناثلا) :هلوق

 لجر اهب داري امنإ ءلجر لك معت ال هذهف ءالجر مركأ :تلق
 ‹يلدب لومش اهيف ةركنلا نكل «لاجرلا عيمج معت ال يهف «دحاو

 . يمومع لومش ال

 لك معت ءًالجر مركأ :تلق اذإ كنأ يلدبلا لومشلاب ينعنو

 يأ لمشت «لجر ةئام يمامأ ناك اذإف «لدبلا ليبس ىلع لجر

 . مهلك مهلمشت ال نكل ءلدبلا ليبس ىلع ءالؤه نم دحاو

 لك مركأ انأ :ًالجر مركي نأ هترمأ يذلا لجرلا اذه لاق ول
 مركت امنإ ءصنلا فلاخي اذه ءحصي ال اذه :لوقن «ةئاملا

 ءدحاو مقر مركت نأ كلف «لدبلا ليبس ىلع ءالؤه نم ًادحاو

 نأ كلو «نيسمخ مقر مركت نأ كلو «نيرشع مقر مركت نأ كلو

 . الف مهلك ةئاملا مركت نأ نكل ؛ةئام مقر مركت

 ليبس ىلع دارفألا لك لمشي وهف :يلومشلا مومعلا فالخب

 ظ :لومتكلا

 ‹قالطإلا باب نم يه تابثإلا قايس يف ةركنلا :نذإ

 رمألا لثتمتف «لدبلا ليبس ىلع ةبقر يأ لمشي :ةبقر قتعأ :انلوقف

 .ةبقر يأ قاتعإب



0 
 . مالعأل اك ‹ صوصخلا كليمي ام :ثلاثلا

 رعشأو «هسفن يف ىنعم ىلع لد أم : لعفلاو - ب

 : ةثالثلا ةنمزألا دحأب هتئيهب

 يأ :مالعألا (مالعألاك صوصخلا ديفي ام :ثلاثلا) :هلوق
 دمحم دنيز لئم «اهاكسم ىلع املع :تعضو. يتلا ءامسألا
 .هرخآ ىلإ . . .ركب «دلاخ «رمع

 .اهامسم نيعت اذهلو ؛صوصخلا ديفت ءامسألا هذه :لوقت

 . صوصخلا ىلع لاد وه :نذإ ءهاّمسم نيعي ةراشإلا مساو

 هتثيهب رعشأو «هسفن يف ىنعم ىلع لد ام لعفلاو) :هلوق

 لخدي سنج اذه (هسفن يف ىنعم ىلع لد ام) (ةثالثلا ةنمزألا دحأب

 . مسالا هيف

 : لثم «هتدامب ال :ينعي (ةثالثلا ةنمزألا دحأب هتئيهب رعشأو)

 نمزب هتئيهب رعشي :برضا «ضام نمزب هتئيهب رعشي «برض
 .رضاح نمزب هتئيهب رعشي :برضي «لبقتسم

 . برضلاب رعشي وهف هتدامب امأ
 لثم ءًالعف سيل اذه نإف «هتئيهب ال هتدامب رعشأ ام امأو

 ««احابص)» نمزلا ىلع لدي اذه ءاحابص كترز :وحن «حابصلا

 نكل نمزلا ىلع لدي ًاضيأ اذه ءاليل كترز :وحنو «هتدامب نكل
 هتدامب نامزلا ىلع لد ام جرخيل .هتئيهب رعشأ :لوقن اذهلو ؛هتدامب

 .لعفب سيل اذهف كلذ هبشأ امو ءراهنلاو ليللاو ءءاسملاو حابصلاك

 حبصأ ةملك نأل ؛لعف وهف «ىسمأو ديز حبصأ :تلق اذإف
 . اهتئيهب نمزلا ىلع لدت
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 رمأ وأ e عراضم وأ .(ممِهَفك) ضام امإ وهو

 هل مومع الف «قالطإلا ديفي هماسقأب لعفلاو :(ْمَهَفاَك)

 ((مهفاك) رمأ وأ (مهفيك) عراضم وأ «(مهفک) ضام امإ) :هلوق
 «ىضم نمزب هتئيهب رعشي (مهفاك يضاملاف :ماسقأ ةثالث لعفلا

 نمزب هتئيهب رعشي رمأ (مهفا) ءهرضاح نمزب هتئيهب رعشي (مهفي)
 . لبقتسم

 ءًادج رصتخم باتكلا اذه نأ مولعملا نم لاح لك ىلع

 راصتخالا هب داري هنأل ًارظن نكل ؛رثكأ طباوض ىلإ جاتحال الإو

 .رمأ لعف لكو ضام لعف لك فّرَعَن انبهذ ام ؛ميلعتلاو

 لكب لعفلا (هل مومع الف قالطإلا ديفب هماسقاب لعفلاو) :هلوق

 :تلق اذإ اذهلو ؛ةنيرقب الإ مومع هل سيلف قالطإلا ديفي هماسقأ

 امنإ «نينثا لك موصي هنا ىلع اذه لدي ال «نينثولا موي ديز ماص

 نإ نک .ةلحاو ةرم ولو طقف نينثإلا موي ماص هنأ ىلع لدي

 .مومعلا ىلع تلدف ءابلاغ رارمتسالا كليشت «ناك)»

 اذهب وهس لك معي ال هنإف «دجسف ليي يبنلا اهس :تلق ولو

 وهسلا يف دجس املف «سايقلا ثيح نم وهس لك معي نكل «ظفللا

 ال ةعيرشلا نأل اي ويدل يل نيب يبل نمل

 .نيلئامتم نيب قرفت
 . ةيلعلا ديفتف هل : ءافلا «دجسف» :ةملكل ا نحل

 نكل ءوحنلا ملع عقاولا يف اهلحم مالكلا يف ثحابملا هذه

 قي : ًالثمف «ءايشألا هذه ىناعم هلوصأو هقفلاب قلعتي ام مهأ



 ا

 .هنمو «هريغ يف ینعم ىلع لد ام :فرحلاو

 نيفطاعتملا كارتشا ديفتف «ةفطاع يتأتو :واولا

 .ليلدب الإ هيفانت الو «بيترتلا يضتقت دقت الو .مكحلا يف

 نأ بجي مالكلاو : املك سيل اذه نآل ؛ قلطت ال ءقلاط : هيناجب

 . ًاديفم أظفل نوكي

 : عاونأ ةئالث مسالا نأ قبس مسالاو لعفلاب قلعتي ام كلذك

 ليفم اذه ؛ صوصخلا ىلعو «قالطإلا ىلعو .مومعلا ىلع لد ام

 .هلوصأو هقفلا يف

 ی ی نم ا وم انك علو

 نم ءيش كءاج اذإف «مومعلا ديفي الو قالطإلا ديفي لعفلاو

 .قالطإلا ديفي وهف لاعفألا

 الف هسفن يف امأ (هريغ يف ىنعم ىلع لد ام فرحلاو) :هلوق

 0 ال انه ي «دجسملا يف لجرلا : تلق اذإ اذهلو «ًادبأ

 .ةيفرظلا هنم اندفتسا يذلا وهو (يف) دعب ام

 رهظي امنإو ءاهسفن يف ىنعم اهل سيل فورحلا ةيقب كلذك
 .اهدعب امب اهانعم

 ىف نيفطاعتملا كارتشا ديفتف ءةفطاع يتأتو :واولا - 1 :هلوق

 نأ اذه نم ديفتسن (ليلدب الإ هيفانت الو بيترتلا يضتقت الو ءمكحلا

SS a CSSالإ هيفانت نو  eتدرو اذإف <  

 .لیلدب الإ هيفانت الو بيترتلا



 : كلذ لاثم

 ء[۸١٠ :ةرقبلا] € هَل ٍرََعَط نم َةوْرَمْلَو اَهّضلأ َّنإ# : ىلاعت هلوق

 ةالصلا هيلع لوسرلا لوق نكل «بيترتلا يضتقت ال ةفطاع انه واولاف

 نم َةَوْرَمْلاَو اَهّصلأ َّنإ## :أرق هنم اندو ءافصلا ىلع لبقأ نيح مالسلاو

 اندفتساف هللا هب أدب امب أدبأ» :لاق مث ٠١۸[ :ةرقبلا] © هلأ راع

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق نم بيترتلا

 َنيِلمِمْلاَو ٍنيكَسمْلاَو ءارَقْفْلِإ ُتقَدَّصلَا امَّنِإإ## :ىلاعت هلوقو -
 نو ولآ ليس فو يير باقرلا ينو ولف َوَقلَومْلاَو اهي
 5١[. :ةبوتلا] لسا

 ىتح نيكاسملا طعت ال :لوقن لهف ءواولاب ةفوطعم اهلك
 ءارقفلا يهتني ىتح اهيلع نيلماعلا طعت الو «ءارقفلا ىهتني

 ؟ةثالثلا يضقني ىتح مهبولق ةفلؤملا طعت الو «نيكاسملاو

 رخآ يطعت نأ زوجيف «بيترتلا ديفت ال :نذإ ءال :باوجلا

 .دحاو لوأ عدتو دحاو

 .مهدالوأو يدالوأ ىلع فقو اذه :ناسنإلا لاق اذإ -

 بيترتلا ىلع لدي ليلد دجو اذإ الإ «مهدالوأو دالوألا كرتشا

 .نطب دعب انطب مهدالوأ ىلعو يدالوأ ىلع فقو :لاق نأب «ًالثم

 طعن الف «نطب دعب ًانطب :لاق هنأل ؛لوألاف لوألاب أدبي انهف

 ةملكلا هذه الولو ء«لوألا نطبلا نم دحأ دوجو عم يناثلا نطبلا

 .بيترتلا يضتقت ال واولا نأل ؛ًاعيمج مهيطعن انكل

 ثيدح نم (0) مقر ثيدح ءم ىبنلا ةجح باب .جحلا باتك :ملسم هاور )010

 . رب اج اح



 ڪک =
 نيفطاعتملا كارتشا ديفتف «ةفطاع ىتأتو :ءافلا -

 ةووثو و ورووثو ةويوثو ووو ووو وه ة وه » ةف 7 :لاو بيترتلا عم كى || يف

 ؟بيترتلا يفانت واولا له نكلو :ليق نإف
 بيترتلا ليلد دجو اذإو «ليلد دجو اذإ هيفانت ال :باوجلاف

 . هيضتقت اهنإف
 : ةلثمأ ةثالث اندنعف

 اهيف دجو [158 :ةرقبلا] لأ ٍرلَعَط نم َةَوْرَمْلاَو امّضلأ نإ -
 .افصلا ميدقتو بتيترتلا لبلد

 فلوملاَو ال َنيِلِدمْلاَو ٍنيكسمْلاو رقفلل تقلا اَمَنِإ» -
 :ةبوعلا] ليكل نأ هلأ لص ف كيرلا اقرأ فو ميو
 . هيفانت الو بيترتلا ىضتقت ال هذه [۰

 اذه ؛نطب دعب ًانطب مهدالوأو يدالوأ ىلع قو اذه
 .بيترتلا يضتقي ام دجو هنأل ؛بيترتلا يضتقي

 ةذاصلا ىلإ شن اإ اَوثَماَء تلا اات :ىلاعت هلوقو
 راو كسور اوحسمأو قفارملا لإ مکی مكهوجو ولع
 نأل ؛ةنسلا ليلدلا :بيترتلا ىضتقي [7 :ةدئاملا] «نيبعكلا ىلإ
 ١ .'”ًابترم ًاضوتي ناك لوسرلا

 اهنإ :لوقي نم مهنمف ؛ةيآلا هذه يف نوفلتخم ءاملعلاو

 !بوجولا ليبس ىلع ال «بابحتسالا ليبس ىلع الإ بيترتلل تسيل
 يف نيفطاعتملا كارتشا ديفتف ,ةفطاع يتأتو :ءافلا- ؟) :هلوق

 . ةفطاع ريغ ىتأت اهنأ ديفت (ةفطاع) : ةملك (بيقعتلاو بيترتلا عم مكحلا

 باتك :ملسم هاورو ؛(١1١) ًاثالث ًاثالث باب ءءوضولا باتك :يراخبلا هاور (1)
 هفصو يف نافع نب نامثع ثيلدح نم TTT) هلامكو ءوضولا ةفص باب .ةراهطلا

 . ا يبنلا ءوضو ةفصل



 ۹ | مالكلا

 . ليلعتلا ديفتف ةيببس يتأتو

 «ليلعتلا :اهنم ءناعم اهلو :ةّراجلا ماللا ٣

 .ةحابإلاو «كيلمتلاو

 .بيقعتلاو بيترتلا ديفت انهف «رمعف ديز ءاج :لوقت

 E تركي نق لب ءةيروفلا هنم مزلي ال بيقعتلا نكل

 دلوف ديز جوزت : : الثم لاقيف ‹« هبسحب ءيش لك ّنأل ؛ريخأتلا عم

 هتأرما لمحت مل ول نكل ؛رهشأ ةعست دعب هل دِلَو دق وهو هل

 دوجول «هل دلوف جوزت :لاقي ال «عامجلا نم نيرهش دعب الإ
 ظ . لصافلا

 ام e لز هلل تأ رَت ہلال :ىلاعت هلوقو

 امنيحف ء[جحلا] 46 رح ُفيِطَل هلل ىرإ ةر ضر حص

 . تابنلا اهيف أدب رطملا لزن

 ببس اهلبق انهن : يأ (ليلعتلا ديفتف ةيببس يتأتو) :هلوق

 ىع لع لح وم وعظ الر» : ىلاعت هلوقك «ةلعو اهدعب امل
 .اهدعب امل ةلع اهلبق ام : يأ «ةيببس انه ءافلاف ۸١[ :هط]

 ببس اهلبق امف «كالوم بضغتف كابأ مصاخت ال :لوقتو

 .اهدعب امل

 ءكيلمتلاو «ليلعتلا :اهنم ء«ناعم اهلو :ةّراجلا ماللا - ۳) :هلوق

 ةراجلا ريغ ماللا نم ًازارتحا ةّراجلا ماللا اهنأ ركذ (ةحابإلاو

 .كلذ هبشأ امو «ديكوتلا مالو «ءادتبالا مال :لثم

 .هناميإل ًاديز تببحأ :لوقت نأ ليلعتلا لاثمو

 . كل لاملا اذه :لوقتف كيلمتلل يتأتو



 8 ا |
 .بوجولا اهنم «ناعم اهلو :ةّراجلا ىلع - ٤

 عم ًاسلاج لفنلا يلصي نأ ناسنإللو :لوقتف ةحابولل يتأتو
 . يناعملا يف ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «مايقلا ىلع ةردقلا

 نوكت (بوجولا :اهنم ناعم اهلو :ةّراجلا ىلع  ؛) :هلوق
 :لوقت «قوف ىنعمب ريصتف «نم» اهيلع تلخد اذإ ةراج ريغ (ىلع)
 ىف لخدت الف .قوف نم :يأ ءرادجلا ىلع نم رادلا هيلع تلخد
 | .اذه انمالك

 فرعي ال هنأ دقتعأف ضام لعف (ىلع) :لاق يذلا امأو
 ةدودمملا فلألاب بتكت لعفلا «الع» نأل ؛ءالمإلا دعاوق
 .ةروصقملا فلألاب بتكت فرحلا «ىلع»و

 «الع» نوبتكت الو «ءایلاب «ىمر» ؟نوبتكت مل :دحأ لاق ولف
 ةيئايلاو ةدودمملا فلألاب ةيواولا نأل :لوقن ءءايلاب ضام لعف
 ء«ولعي الع» نم هنأل ؛فلألاب الع لثمف .ةروصقملا فلألاب
 فلألاب «ىغط»و «فلألاب «ازغ»و «فلألاب «وعدي اعداو

 ةدودمملا فلألاب ولغلا نم :ناينعم اهلف «الغ» امأ .ةروصقملا
 لاق «ءايلاب ةروصقملا فلألاب «يلغي ردقلا ىلغ»و «دازو عفترا امل

 (@ رسل لتك ©) نوظلا ىف لني لهل :يلاعت
 !دارطتسالا باب نم اذه لاح لك ىلع ؛[ناخدلا]

 :لوقتف (بوجولا اهنم ناعم اهلو :ةراجلا ىلع) :هلوق
 . كيلع بجي : ينعي « هلل ةدابعلا صلخت نأ كيلع

 هيلعو :ًالثم نولوقي ءريثك اذه نم ءاهقفلا مالك يفو
 تكا اهو ةد نأ .ةيلعو بوك نأ هيلعو ءاذك لوقي نأ
 . كلذ
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eمالكلا ماسقأ : 

 همدعو قدصلاب هفصو ناكمإ رابتعاب مالكلا مسقني

 . ءاشنإو ربخ :نيمسق ىلإ

 بذكلا وأ قدصلاب فصوي نأ نكمي ام :ربخلاف ١

 ظ . هتاذل

 وأ قدصلاب فصوي نأ نكمي ام) :انلوقب جرخف

 سيل هلولدم نإف «كلذ هيف نكمي ال هنأل ؛ءاشنإلا (بذكلا

 .بذك وأ قدص :لاقي نأ نكمي ىتح هنع ًاربخم

 قدصلا لمتحي ال يذلا ربخلا (هتاذل) :انلوقب جرخو

 ربخلا نأ كلذو «هب ربخملا رابتعاب بذكلا لمتحي ال وأ

 : ماسقأ ةثالث هب ربخملا ثيح نم

 ماسقأ نم ديدج مسق يف انلخد نآلا (مالكلا ماسقأ) :هلوق

 .ءاشنإلاو ربخلا :وهو مالكلا

 (هتاذل بذكلا وأ قدصلاب فصوب نأ نكمي ام :ريخلاف) :هلوق

 فصوي نأ نكمي ال هنأ ىنعمب «عامتجا ةعنام يهو .عيونتلل (وأ)

 .بذك امإو قدص امإ ربخ لكف «بذكو قدص هنأب دحاو ربخ

 (بذكلا وأ قدصلاب فصوي نأ نكمي ام) :انلوقب جرخف) :هلوق
 ىتح هنع اربخم سيل هلولدم نإف ءكلذ هيف نكمي ال هنأل ؛ءاشنإلا

 .بتكا :كل تلق اذإ (بذك وأ قدص :لاقب نأ نكمد

 ؟بتكأ اذام :تلق لثتمت نأ ديرت تنك اذإف

 !بتكأ نل :تلق يصعت نأ ديرت تنك اذإو



 مالكلا ۲

 هللا ربخك «بذكلاب همصو نكمي ال ام : لوألا

 .هنع تباثلا هلوسرو

 نع ربخلاك ‹قدصلاب همصو نكمي ال ام : يناثلا

 . ًالقع وأ ًاعرش ليحتسملا

 .ًاربخ سيل هنأل ؛قداص كنإ :يل لوقت نأ نكمي ال نكل
 مهللا ءاربخ سيل اذه نأل ؛بذاك كنإ هللاو :لوقت نأ نكمي الو
 يعمو ناسنإلل لوقأ نأ لثم ني يل E الإ

 !نذإلا ليبس ىلع «لُك :هيهتشي يهش ء
 : يل لوقت : كنأل ؛قداصب تنأ ام :بطاخملا يل لوقيف

 ! لكأ نأ ينديرت امو « لضفت

 نأل ؛ربخلا ةلزنمب راص هجولا اذه ىلع رمألا عقو اذإف
 رت اذهو «لكات نأ كل تنذأ دق لوف يتناك لك كل يلوق

 .بذكلاب وأ قدصلاب فصوي نأ نكمي
 هلوسرو هللا ربخك ءبذكلاب هفصو نكمي ال ام :لوألا) :هلوق

 ربخملا لجأ نم بذكلاب فصوي نأ نكمي ال اذه (هنع تباثلا
 رش نيرفاكلا نإ :كل لاق لجو رع هللا ىوس ًادحأ نأ ولف «هب
 نكلو «تبذك :لوقت 7 نأ نكميو «تقدص :لوقت نأ نكمي !ةيربلا

 !تبذك :لوقت نأ نكمي ال هللا نع ءاج امل

 نكمي ال هنإف «تباث ربخب هی هللا لوسر نع ءاج ام كلذكو
 .هب ربخملا لجأ نم نكلو ءربخلا تاذل ال «بذكلاب فصوي نأ

 نع ريخلاك قدصلاب هفصو نكمي ال ام :يناثلا) :هلوق
 ةلاسرلا يعدم ربخك :ًاعرش ليحتسملاو (ًالقع وأ ًاعرش ليحتسملا



 ۴۳ | مالكلا

 يلب يبنلا دعب ةلاسرلا يعّدم ربخك :لوألاف

 نوكسلاو ةكرحلاك «نيضيقنلا عامتجا نع ربخلاك : يناثلاو

 .دحاو نمز يف ةدحاو نيع يف

 لوُسَر نكللو# :لاق هللا نأل ؛ًاعرش ليحتسم اذهف ؛للكك يبنلا دعب

 لوسر هنأ يعدي ناسنإ ياف 4٠[« :بازحألا] 4نا ر مَتاَحَو هلا

 ؛رظنن نأ نودب «تبذك :هل لوقن اننإف لل هللا ُلوسر ثحب نأ دعب

 !ليحتسم اذه هربخ نأل

 ةكرحلاك ‹«نيضيقنلا عامتجا نع ربخلاك :ًالقع ليحتسملاو

 .دحاو نمز يف ةدحاو نيع يف نوكسلاو

 !نكاس وغو كرحتي ايش تيار لاف كربخا ًادحا نأ ولف

 . القع ليحتسم هنأل ؟؛بذك اذه :لوقن

 الو دوجولاب فصوي ال لجو رع هللا نإ :نولوقي

 ؟مهل لوقن اذامف «مدعلاب

 الو ًادوجوم ال نوكي نأ ليحتسمف !ليحتسم اذه :لوقن

esمودعم الو دوجوم ال امأ ‹«مودعم امإو دوجوم امإف . 

 !ليحتسم اذهف

 نم ربكأ رجلا :لاقف اتد قودض ةقف لجر ماق ولو -

 ظ . بذكو ليحتسم اذه :لوقن لكلا

 نم رکا تراص ىتح هدي تخفتنا الجر تیار لاق: ول

 هللا ناحبسو  تدهاش انآ .ةيفاعلا هللا لأسن ءاذه نكمي !همسج

 لقو ءهدي ىلإ ردحتي همسج ومن لك هللا لعج ًالجر نأ ميظعلا

 لمحي نأ عيطتسي الو «سانلا لأسي ءاج ةزينع يف انه هاندهاش



 ُ | ۱۱٤ الكلا

 امإ ؛بذكلاو قدصلاب فصوي نأ نكمي ام :ثلاثلا
 نع صخش رابخإك ءامهدحأ ناحجر عم وأ «ءاوسلا ىلع

 .هوحنو بئاغ مودف

 «بذكلاو قدصلاب فصوي نأ نكمي ال ام : ءاشنإلاو - ؟

 كلذ عم نكل ؛دمحلا كل مهللا . .دحأ هل اهلمحي دب ال لب «هدی
 ةداع نكل ءريدق ءيش لك ىلع هللا امنإ «مسجلا نم ربكأ تسيل
 ياو ا ءزجلا

 ءزجلا نأ :- سانلا لدعأ نم ناك ولو  ربخم انربخأ اذإف
 . ليحتسم هنأل ؛بذك ربخ اذه ا « لكلا نم ربكأ

 ىلع امإ ءبذكلاو قدصلاب فصوي نأ نكمي ام :ثلاثلا) :هلوق
 . (هوحنو بئاغ مودق نع صخش رابخإك ءامهدحأ ناحجر عم وأ ءءاوسلا

 نوكي نأ نكميو ًاقدص نوكي نأ نكمي اذه لهف :ليق نإف -
 ؟ءاوسلا ىلع ًابذك

 .هقدص حجارلاف قدصلاب فورعملا هب ربخأ اذإف ءال : لقن -

 فرعن ال يذلاف .هبذك حجارلاف بذكلاب فورعملا هب ربخأ اذإو
 .ةئيرق دجن ىتح هقح يف نارمألا ىواستي ًائيش هنع

 بذكلا وأ قدصلاب فصوي نأ نكمي ام لك ربخلا راصف
 .هب ربخملا نع رظنلا عطقب : يأ «هتاذل

 فصوي نأ نكمي ال ام هنمف :هب ربخملا رابتعاب امأ
 لمتحي ام هنمو «قدصلاب فصوي نأ نكمي ال ام هنمو «بذکلاب
 .يواستلا عم وأ ءرهظأ امهدحأ يف وهو نيرمألا

 لكف (بذكلاو قدصلاب فصوي نأ نكمي ال ام ءاشنإلا) :هلوق
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 كرش الو هَل اودبغاو# :ىلاعت هلوقك «يهنلاو رمألا هنمو
 ۳١[. :ءاسنلا] :e وپ

 غيصك ؛نيرابتعاب ءاشنإ ًاربخ مالكلا نوكي دقو

 اهتلالد رابتعاب اهنإف «تلبقو تعب :لثم ةيظفللا دوقعلا

 اهيلع دقعلا بترت رابتعابو ءربخ دقاعلا سفن يف ام ىلع

 ةا

 .ءاشنإ وهف بذك وأ قدص :هنع لاقي نأ حلصي ال مالك

 الو هلأ بغار :ىلاعت هلوقك ءيهنلاو رمألا هنمو) :هلوق

 ال :يهنلاو هللا اودبعا :رمألا ۳١[( :ءاسنلا] ايس وي اکرن

 .ربخب سيلو ءاشنإ اذهف «هب اوكرشت
 . ينمتلاو ‹يجرتلاو .ماهفتسالا :هنمو

 (دوقعلا غيصك ؛نيرابتعاب ءاشنإ اربخ مالكلا نوكي دقو) :هلوق

 ريغو . . حاكنلاو .نهرلاو .فقولاو «ةراجإلاو « عيبلا غيص : لثم

 ( كلذ

 الو «ربخ اهنأ اهيلع قلطن نأ حلصي ال دوقعلا غيص لكف

 : لثم «نيرابتعاب ءاشنإو ربخ اهنأل ؛ءاشنإ اهنأ اهيلع قلطن نأ

 . تلبقو «تعب

 2 .لوبقلا اذه :تلبقو .باجيإلا اذه :تعب

 :تلق اذإ اذهل ؛نآلا نم دقعلا انأشنأ :ينعي ءاشنإلاف

 !تبذك :لوقأ نأ عيطتسأ ال «كتعب

 ِةروص هتروص ءاذه كيلع تعب :يرتشملل عئابلا لوقف

 ام ىلع اهتلالد رابتعاب ربخ يهف «ءاشنإلا هانعم نكل ؛ربخلا



 3 س
 ءءاشنإلا هب دارملاو ربخلا ةروصب مالكلا يتأي دقو

 . ةدئامل ؛ سكعلابو

 :اهيلع نقعلا تتزرت راشعاب ءاشنإز «دقاعلا سفن قف

 رابتعاب ربخ .ءاشنإو ربخ هذهف تلف : ىناثلا لاق ادإ

 دقعلا بترت رابتعاب ءاشنإو «يرتشملا سفن يف ام ىلع اهتلالد
 لاق اذإف ءلوبقلاو باجيإلا نم هيف دب ال دقعلا نأل ؛اهيلع
 لاق ولو «نآلا دقعلا بترت «تلبق : يرتشملا لاقو «تعب : عئابلا

 .دقعلا بترتي مل «تلبق : يرتشملا لقي ملو «تعب :لئاف

 . ءاشنإو ربخ اذهف «ىتيب تفقو :ناسنإلا لاق ول كلذك -

 رابتعاب ءاشنإ ء.هسفن ىف امع ربخ وهف فيقوتلا دصق اذإ
 .هيلع فقولا بترت

 ءقبس اميف هفقو هنأ دارأو «ءىتيب تفقو :لاق ول امأ
 سيلف ًابذاك ناك نإو .فقو وهف ًاقداص ناك نإف ءربخ وهف

 ا

 تنك نإف ءًأبذك نوكي دقو ءاقدص نوكي دق ربخ وهف ‹ قبس اميف

 :لوقت كتجّوز نكأ مل نإو .تقدص :لوقت كنإف «كتجّوز
 !تبذك

 ربخ وهف ءنآلا ءاشنإ ديرأ «يتنب كتجّوز :تلق اذإ نكل

 ءاشنإلا هب دارملاو ربخلا ةروصب مالكلا يتأي دق) :هلوق
 .ربخلا هب دارملاو ءاشنإلا ةروصب ىتأي نأ سكعلاف (سكعلابو



 ا مالكلا

 دري تقلطملو# :ىلاعت هلوق :لوألا لاثم

 ےک ےس ےس رس م

 YYA]. :ةرقبلا] « ءورف هل نهسقنأب

 ناک تح «ەب , رومأملا ۳ کا ی 03 ةلئافو ءرمألا

 .رومأملا تافص نم ةفصك هنع ثدحتي عقاو

 ا

 َّنهسْمنَأب تصيب تقلطملو ا :ىلاعت هلوق :لوألا لاثم) :هلوق

 دارملاو ءربخلا ةروصب *َتسسَبرَي » :هلوقف ء«[۲۲۸ :ةرقبلا] وف ةَ

 درجم نصبرتي نهنأب a ل نل (رمألا اهب

 نورديو مكنم نووي َنِذْلاَو# :هلوق لثم ءرمألا دارملا لب ءربخ
f0  

 ربح وهف YT] : ةرقبلا] ارشعو رها ا َّنهسفنأي بصب "صدرا

 با

 تنيك لاقت (هب رومأملا لعف دبكأت كلذ ةدئافو) :هلوق

 الو :ىلاعت ةلوقل ؟ديكأت نم حصفأ ديكوتو «ديكوت 0

 ءاهديكأت :لقي ملو 4١[. :لحنلا] 1 «امييكوت دن دعي للا تق

 !هلكأ م جا همنكو : لاق اولو

 SL SE ا ا رح :هلوق

 جو

o ر 

 فورعملاف [۲۲۸ :ةرقبلا] # برب ٌتََقّلْطَملاَ 0 : ليق اذإف (رومأملا

 0 مئاق» «مئاق ديز :لوقت «هنع ربخملا يف ةفص ربخلا نأ

 « تنصيب تفلطْلَو# : يفف ديب وج ينس يملا

 «تاقلطملل ةمص ىنعملا ىف هنكل ؛ ربخ )تصبر [۲۲۸ :ةرقبلا]

 نهنع هب ربخي راص ىتح ءرمألا 5 ندنت:تاقلطملا ءالؤه نأكف
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 اة دع

 ارة سلا لاو :ىلاعت هلوق :سكعلا لاثمو
 : يأ «ربخلا اهب دارملاو ءرمألا ةروصب ليلو :هلوقف 1١[. :توبكدعلا] (مگنیلطخ ا انام ا اما كرا
 ةلزنم هنع ربخملا ءيشلا ليزنت :كلذ ةدئافو «لمحن نحنو
 .هب مزلملا ضورفملا

 تدلل اوَُدَك َنِلا لاو :ىلاعت هلوق :سكعلا لاثمو) :هلوق
 ريرغتلا ىلإ رظنا ([١؟ :توبكنعلا] #مكنيطخ لمحل اتي اوعي اونا
 : ينعي «مكاياطخ لمحنلو انليبس اوعبتا :نولوقي رافكلاف «مهب
 !مكاياطخ لمحتن

 كءاج امو لعفا :لوقيو رّرغي ام ًاريثك ءنآلا ًاريثك عقي اذهو
 ِمُهكيلَطَح ْنِم تیلو مه امو :ءالؤهل لاق - لجو ّرع - هللاو ! ىَلعف
 . مهورغي نأ نوديري نكل ؛[۱۲ :توبكتعلا] «نوبذزكل رهن ءىش نم

 :يأ ءربخلا اهب دارملاو ءرمألا ةروصب ليلو : هلوقف
 لج نو

 ضورفملا ةلزنم هنع ربخملا ءيشلا ليزنت :كلذ ةدئافو) :هلوق
 انليبس اوعبتا ا اورفك نيذلا لاقو :ةيآلا ريدقت (هب مزلملا
 (کيطخ لیحنلو# :اولاق مهنكل ؛مكاياطخ لمحن نحنو
 ا اولعجف «لمحلاب مهسفنأ اومزلأف ١١[« :توبكنعلا]

 .ربخلا هب دارملاو «ءاشنإ مالكلا ةروص انهف هب مزلم ضورفم ءيش

 كلذ ةدئاف ؛ربخلا هب دارملاو ءاشنإلا ةروصب ءيجملا ةدئافو
 مزال وه يذلا ضورفملا ةلزنمب هنع و اه ولامع مال وهن اک
 .ديكأتلا باب نم اذهو . مهيلع



 ا مالكلا ٠

 :زاحملاو ةقيقحلا ه

 ةقيقح ىلإ لامعتسالا ثيح نم مالكلا مسقنيو

 .زاجمو

 اذه :لوقت .ءدكؤملا تباثلا ءيشلا :ةغللا يف ةقيقحلاو

 .لدكؤم تباث هنأ . ينعي « ةقيقح

 هنكل  روبعلا ناكم ىنعي  زاوجلا ناكم :ةغللا ىف ناسعلاو

 (زاجمو ةقيقح ىلإ لامعتسالا ثيح نم مالكلا مسقنيو) :هلوق

 ةقيقح امإ : مالكلا نأ مويلا نييلوصألا رثكأ هيلع يذلا ميسقتلا

 رصتخم ىف لاق .ءزاجملا نم بلغأ ةقيقحلاو «.زاجم امإو

 :نالوقي ميقلا نب داو - هللا بسر مالا خيش نک

 E ءزاجمو ةقيقح ىلإ مالكلا ميسقت

 ىعبات الو نيعبأتلا الو ةباحصلا دهع ىف ًافورعم سيل هنإو .ةثالثلا

 رئاسك هيف سانلا عسوبو .ةثالغلا نورقلا لع ثدح امنإو ‹ نيعباتلا

 نم وهو ءزاجملاو ةقيقحلا باتكلا اذه يف انعضو نحنو

 زاجملا نأ ًاحضاو ًانايب انل نيبتي نأ لبق ه هانعضو امنإ ْنكل ؛انفيلأت

 .دوجومب سیل

 نع د يووم سبا :وهو ناث رذعو

 اهيبنت اوبتكي نأ مهتهبن ن لوو .ةطخلا هذه ىلع انيشمو «دهعملل



 دا
 هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا ىه :ةقيقحلاف -

 سرتفملا ناويحلل دسأ : لكم

ICS DOSS SEVE RESELL | ازاجم الو ةقيقح› 

 ام ىلع ءانب زاجمو ةيينحت ىلإ .مالجلا ميسا ناك ام

 نبا مالسإلا خيش حجر دقو «نيرخأتملا نييلوصألا رثكأ هيلع
 اذهب ًاهيبنت تلسرأ دقو ءزاجم كانه سيل هنأ ميقلا نباو ةيميت

 نكلو ىلوألا ةعبطلل باتكلا نتم جارخإ ىلوت نم ىلإ نأشلا
 .رمألا كرادت مهتاف

 دقف ءءاملعلا مالك يف ًالثم رظنا ؛هيأر لدبتي دق ناسنإلاو
 نحنو ..ةدحاو ةلأسم ىف رثكأ وأ ةثالث وأ نالوق دحاولل نوكي
 . .يفتاهلا لاصتالاو ةباتكلا قيرط نع ءاتفتسالا هيف رثك نمز يف

 دسأ :لثم «هل SEE ظفللا :يه ةقيقحلا) :هلوق

 ؛ ةقيقح ىمسي تي ا طقللا (سردقملا ناويحلل

 وه دسألا :لوقتو ءًادسأ تلتق وأ ءدسأ اذه :ًالثم لوقت كنأل
 سرتفملا ناويحلا

 ظفللا) : انلق نحنف (لمهملا (لمعتسملا) :انلوقب جرخف) :هلوق
 جرخ دقف الإو «سنج هنأل ؛ًالصف ظفللا لعجن ملو (لمعتسملا
 ول ىتح زاجم الو ةقيقحب فصوت ال ةراشإلاو «ةراشإلا ظفللاب
 ةقيقح ىمست ال مهدنع ًاضيأ ةباتكلاو ظل كسل اينأل ؛تمیف

 نوكي تولا تح نم کلو ءةباتكلا ثيح نم ًازاجم الو
 + وها هم

 ااو هه هح



 مالاكلا
 تا

 .زاجملا (هل عضو اميف) :انلوقب جرخو

 ‹ةيعرشو «ةيوغل :ماسقأ ةثالث ىلإ ةقيقحلا مسقنتو

 | . ةيفرعو

 يف هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا ىه :ةيوغللاف

 .ةغللا

 زيد: لع رجم لوب ةة یس أل لا

 ىنعمب ةيزيلجنإلا ةغللا ىف لمعتسم زيد :لئاق لاق اذإف

 ظ ١ . مايألا

 يف لمهم «زيد» ف «ةيبرعلا ةغللا نع ملكتن نحن :باوجلاف
 . لمعتسم ريغ ةيبرعلا ةغللا

 زاجملا نأل (زاجملا (هل عضو اميف) :انلوقب جرخو) :هلوق
 .هل عضو ام ريغ يف لمعتسم

 ,ةيعرشو ءةيوغل :ماسقأ ةثالث ىلإ ةقيقحلا مسقنت) :هلوق

 «ليلدب الإ اهنع لدعي الف «ةيوغللا ةقيقحلا يه لصألاف (ةيفرغو
 ناسل يف ءاج اذإ الإ ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع ظفللا لمحن الف
 لهأ ناسل يف ءاج اذإ الإ ةيفرعلا ةقيقحلا ىلع الو «عراشلا

 . فرعلا

 .ةغللا يف هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا :ةيوغللا ةقيقحلاو

 . زاجملا نم ةقيقحلا فرعنل ةغللا سيماوق ىلإ عجرن ذئنيحو

 ءامسلاك «ةدحاو ةملك يف ةثالثلا ماسقألا هذه قفتت دقو

 ةيفرعو ةيعرش ةقيقح هذهف «موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألاو
 . ةيوغلو
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 .ةيفرعلاو ةيعرشلا ةقيقحلا (ةغللا يف) :انلوقب جرخف

 ءءاعدلا ةيوغللا اهتقيقح نإف ءةالصلا : كلذ لاثم

 .ةغللا لهأ مالك يف هيلع لمحتف

 عضو اميف لمعتسملا ظفللا يه :ةيعرشلا ةقيقحلاو

 . عرشلا يف هل

 .ةيفرُعلاو ةيوغللا ةقيقحلا (عرشلا يف) :انلوقب جرخف
 لاوقألا ةيعرشلا اهتقيقح نإف .ةالصلا : كلذ لاثم

 ميلستلاب ةمتتخملا ريبكتلاب ةحتتفملا ةمولعملا لاعفألاو

 . كلذ ىلع عرشلا لهأ مالك يف لمحتف

 هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا :يه ةيفرعلا ةقيقحلاو
 . فرعلا يف

 ةيوغللا ةقيقحلا (فرعلا يف) :انلوقب جرخف

 . ةيعرشلاو

 عبرألا تاذ ةيفرعلا اهتقيقح نإف «ةبادلا : كلذ لاثم

 . فرعلا لهأ مالك يف هيلع لمحتف «ناويحلا نم

 نأ :ماسقأ ةثالث ىلإ ةقيقحلا ميسقت ةفرعم ةدئافو

 ,ةيفرعلاو ةيعرشلا ةقيقحلا (ةغللا يف) :انلوقب جرخف) :هلوق

 مالك يف هيلع لمحتف «ءاعدلا ةيوغللا اهتقيقح نإف ءةالصلا :كلذ لاثم

 دارملاف «ةالصلا :ةغللا لهأ مالك يف ءاج اذإف (ةغللا لهأ



 كك هنعمل

 .هلامعتسا عضوم يف يقيقحلا هانعم ىلع ظفل لك لمحن

 يفو «ةيوغللا ةقيقحلا ىلع ةغللا لهأ لامعتسا ىف لمحيف

 لهأ لامعتسا ىفو «ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع عرشلا لامعتسا

 .ةيفرعلا ةقيقحلا ىلع فرعلا

 ةالصلا اهب دارملاف ءعرشلا ناسل یف تءاح ادإو «ءاعدلا

 :ةفورعملا

 نأ انركذ نجر SSE ES اذه

 تاذ ةدابعب ىلاعت هلل دبعتلا ىه :لوقن نأ فيرعتلا ىف ىلؤألا
 كنأل «ميلستلاب ةمتتخم «ريبكتلاب ةحتتفم «ةمولعم لاعفأو لاوقأ

 اذإف ءةفشان ةرابعلا تراص دقف لاعفأو لاوقأ اهنإ :تلق اذإ

 ةرابعلا تحبصأف «ةدابع ةالصلا نأ انفرع («هلل دبعتلا» :تلق

 چا

 ةالص هللا لبقي الر :ميلستلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذإف

 ( ا ةالصلا e وو ريق

 تقلا 6 ةالصلا یهو و «ةيعرشلا ةالصلا دوصقملاف ۸٤[« : ةبوتلا]

 «ةيوغللا ةقيقحلا اهب دارملا نأ ىلع لدت ةنيرق تدجو اذإ الإ

 ةو يوم ّْنِم ْذُد## :ىلاعت هلوق لثم ؛ةنيرقلاب ES ا

 رّسف يب يبنلا نإف ٠٠١[« :ةبوتلا] لع ٍلَصو اپ میکرو مشرھط

 . "”«مهيلع لص مهللا» :لاق ةقدصب موق هاتأ اذإ ناك هنأب كلذ

 Fw مدقت )۱(

  ؛)۳) مقر ثيدح «ةيبيدحلا ةوزغ باب «يزاغملا باتك :يراخبلا هاور (۲)



 لهأ ناسل ىف تءاج اذإ ةيفرعلا ةقيقحلا نأ :كلذ ىنعم

 افرع نوكي د .ًاماع افرع نوكي دق اذهو «هيلع لمحت فرعلا

 .ًاصاخ

 عبرألا تاوذ :فرغعلا لهأ دنع ةبادلاف «فلتخت فارعألاو

 «ةصاخ رامحلا يهف «ةباد :ليق اذإ نيرخآ دنعو «ناويحلا نم

 .بكري ام يهف «ةبادلا :ليق اذإ نيرخآ دنعو

 دنع لعافلاف «ءاملعلا دنع ةيحالطصا ةيملع فارعأ كانه لب
 وحنلا لهأ دنع لعافلاف «ةيبرعلا ةغللا ىف لعافلا ريغ وحنلا لهأ
 دكا هما وأ هلم مقر لعق هج يذلا عوقرعلا مالا نه
 ةغللا يف «ماق ديز» :وحنف «لعفلا هنم لّصَح نم ةغللا يف لعافلا

 يأر ىلع الإ ءلعافب سيل وحنلا يف وه امنيب «لعاف «ديز»
 ةادأب قبس اذإ وأ ًاقلطم امإ لعافلا ميدقت نوزيجي نيذلا نييفوكلا
 :طرش

 :ةمهم ةدئاف هذهو

 ‹«يتوم دعب ةاشب تيصوأ :لاقف ةاشب ىصوأ ًالجر نأ ولف -

 اهعزوو ًازنع ىرتشاو بهاذ بهذف «ءارقفلا ىلع قرفتو حبذت
 فرعلا ىف ةاشلا نأل ءةيصولل ًاذفنم نوكي ال هنإف ءارقفلا ىلع
 ٠ .نأضلا نم ىثنألا

 اهب يل رتشا لاير يتئام - مهاردلا هذه ذخ :تلق ولو -
 داش يل رضحت نأ بهأتم نآلا انأو ءاسيت ٌتيرتشاو َتبهذف «ةاش

 نم ؛(۷۸٠۱) مقر ثيدح «ةقدصب ىتأ نمل ءاعدلا باب «ةاكزلا باتك :ملسمو =

 .ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح



 ا ا
 عضو ام ريغ يف لمعتسملا ظفللا وه :زاجملا - ؟

 . عاجشلا لجرلل دسأ لثم «هل

 نوكت ال كنإف «سيتلا اذهب يتأت كب اذإو «فويضلا دنع ينلمجت

 .رمألل ًاذفنم

 يف ىتح يه لب .«عيمجلا لمشت ةيبرعلا ةغللا يف ةاشلاو

 هيلع :اولاق اذإ  جحلا باب يف ءامدلا باب يف  ءاهقفلا فرع

 . ملعأ هللاو ءزعاملاو نأضلا نم ىئنألاو ركذلا لمشت اهنإف «ةاش

 لثم «هل عضو ام ريغ يف لمعتسملا ظفللا وه زاجملاو) :هلوق

 ءءاعدلا ىنعمب «ةالصلا» عراشلا لمعتسا اذإ (عاجشلا لجرلل دسأ

 ةغللا ىف تلمعتسا اذإو «زاجم ةيعرشلا ةقيقحلل ةبسنلاب ىهف

 . ةيفرعلا

 ناك اذإف :قبس ام اهب يعارن (هل عضو اميف) :ةملك نأل

 ناك اذإو «ةيوغللا ةقيقحلا فلاخ ام زاجملا نإف ءًايوغل عضاولا
 «فرعلا ناك اذإو «ةيعرشلا فلاخ ام زاجملا نإف ‹«عرشلا عضاولا

 .ةيفرعلا فلاخ ام زاجملا نإف

 :ةغلل ةبسنلاب بد ام لكل ةبادلا لامعتساف اذه ىلعو

 . قئاقحلا

 الإ ءاعدلا ىلع عراشلا ناسل ف («ةالصلا» لمحل ال اذهلو

 .زاجم ءاعدلا ىلع اهلمح نأل ؛ليلدب



 دس 0
 ىمسي الف .لمهملا (لمعتسملا) :انلوقب جرخف

 . ةقيقحلا (هل عضو ام ريغ يف) :انلوقب جرخو

 حيحص ليلدب الإ هزاجم ىلع ظفللا لمح زوجي الو

 نايبلا ملع يف ىمسي ام وهو «ةقيقحلا ةدارإ نم عنمي

 . ةنيرقلا
 اهنأل (ةقيقحلا (هل عضو ام ريغ يف) :انلوقب جرخو) :هلوق

 .هل عضو اميف لمعتسم ظفل

 لمحن نأ نكمي ال اننأ :ينعي «نوكي ام مهأ نم اذه
 . حيحص ليلدب الإ زاجملا ىلع مالكلا

 : دارملا نيبت - لجو ّرع هللا تافص يف ًالثم اذهل انبرض اذإو

 [هط] © ئَوَتَسأ ٍشْرَمْلا لع نَحَبلا# :ىلاعت هللا لاق
 ال :انلق ءءاليتسالا ىلإ دحأ هفّرح اذإف ءولعلا وه ءاوتسالا ةقيقح

 ءهتقيقح نع هل جارخإ ءاليتسالا ىلإ هفيرحت نأل ؛اذه لثم لبقن

 ( .ليلدب الإ لبقي الو
 دارملا [14 :ةدئاملا] #ناتطوسبم هادي لب# :لئاق لاق اذإو -

 .ةمعنلا - لجو رع - هللا يدي : ينعي - امهب

 ءزاجم ةمعنلا يف ديلا لامعتسا نأل ؛اذه لبقن ال :هل انلق

 عنمي حيحص ليلدب الإ هزاجم ىلع ظفللا لمحي نأ نكمي الو
 .ةقيقحلا ةدارإ

 وهو «ةقيقحلا ةدارإ عنمي حيحص ليلد يدنع :لاق اذإف

 . لقنلاو لقعلا



 ا ب م

 دوجو :هزاجم يف ظفللا لامعتسا ةحصل طرتشيو

 هب ريبعتلا حصيل ‹يزاجملاو يقيقحلا ىنعملا نيب طابترا

 * فرك لک لو لام راف قلا اا
 ١١[. :ىروشلا]

 !قولخملاو قلاخلا نيب نيابتلا روهظلف لقعلا امأو

 مزلتسي ال ديلا تابثإ نإ :لوقن نأ لقنلا نع باوجلاف

 .ءاوس امكادي تسيلو «دي كريعبلو ءدي كل تنأهو «ةلثامملا

 قلاخلا نيب نيابتلا ءمعن :لوقنف لقعلا نع باوجلا امأو

 امكف «قولخملا ديو قلاخلا دي نيب نيابتلا ىلع لدي قولخملاو
 . تافصلا يف نانيابتم امهنإف «تاذلاب نانيابتم امهنأ

 نأ :اذه وه زاجملا يف اندنع ءيش مهأ لاح لك ىلعو
 ةدارإ نم عنمي حيحص ليلدب الإ هزاجم ىلع مالكلا لمح عنمن

 نومسقي مث «(ةنيرقلا» :ةغالبلا ءاملع هيمسي ليلدلا اذه ؛ةقيقحلا

 . .اهطسب عضوم اذه سيلو «ةيظفل ىلإو ةيلاح ىلإ ةنيرقلا

 طابترا دوجو هزاجم يف ظفللا لامعتسا ةحصل طرتشيو) :هلوق

 ىمسي ام وهو ,هنع هب ريبعتلا حصيل يزاجملاو يقيقحلا ىنعملا نيب
 كانه نوكي نأ دب ال «هنم دب ال ًاضيأ اذه (ةقالعلاب نايبلا ملع يف
 حصي نأ لجأ نم «يزاجملا ىنعملاو يقيقحلا ىنعملا نيب ةقالع
 .زاجملا حصي الف «ةقالع كانه نكت مل نإف «هنع هب ريبعتلا

 مدعل ؛حصي مل «تيبلاو ةاشلا نع زبخلاب ًالثم تربع ولف -

 .ةقالعلا



 مالكلا ۲۸

 :اهريغ وأ ةهباشملا نوكت نأ امإ ةقالعلاو

 .(ةراعتسا) :زوجتلا ىمس ةهباشملا تناك نإف

 ؛امهنيب ةقالعلل «حصل رمخلاب ريصعلا نع تربع ول نكل -
 .ريصعلا رمخلا لصأ نأل

 نوكت ءاطعلاو معنلا نأل ؛ةمعنلا نع ديلاب ربعت اذكو -

 .ديلاب

 تعطق اذإ ةبقرلا نأل ؛ةبق ةبقرلاب سفنلا نع ربعت نأ حصيو

 . امهنيب ةقالع كانهف ءناسنإلا تام

 ىلإ تلزن ول امك ءرفظلاب ناسنإلا نع ربعت نأ حصي ال نكل
 الف «هتقتعأو رفظلا اذه تيرتشاف هيلع مّواسُي ارفظ تدجو قوسلا
 : نيرمأل دبعلا نع رفظلاب ربعي الف ءامهنيب ةقالع ال هنأل ؛كلذ حصي

 . لصفني رفظلا نأل :ًالوأ

 .دبعلا دقفي ال دقف ول «ريسي ءزج رفظلا نأل :ًايناثو

 .ةبقرلا فالخب

 مواسي ًاعبصأ تدجوف قوسلا ىلإ تلزن :تلق ول كلذكو
 . حصي ال كلذ نإف ؛هتقتعأو هتيرتشاف «هیلع

 نأ ىلع كلذ لد ءاهئازجأ ضعبب ةدابعلا نع ربع اذإ اذهلو

 4اد جاو وعكس أوُنَماَ بيلا اهيات :اهيف بجاو ءزجلا اذه
 هللا ىمسو «نابجاو دوجسلاو عوكرلا نأ ىلع لدي [۷۷ :جحلا]

 .بجاو اهيف حيبستلا نأ ىلع لدف ءًاحيبست ةالصلا

 ىنعملا يف (اهريغ وأ ةهباشملا نوكت نأ امإ ةقالعلاو) :هلوق
 «(ةراعتسا) :زوجتلا يمُس ةهباشملا تناك نإف) يزاجملا وأ يقيقحلا
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 . عاجشلا لجرلا نع (دسأ) ظفلب زوجتلاك

 ازاجم) :زوجتلا يمس ةهباشملا ريغ تناك نإو

 نإ (ًايلقع ًازاجم)و «تاملكلا يف زوجتلا ناك نإ (ًالسرم
 .دانسإلا يف زوجتلا ناك

 نع هب رّبُع اذإ دسألا (عاجشلا لجرلا نع (دسأ) ظفلب زوجتلاك
 هتقالع زاجم لكو «ةهباشملا هتقالع زاجم اذهف عاجشلا لجرلا
 ظفللا اذه نأ ةيمستلا هجوو «(ةراعتسا) مهدنع ىّمسي ةهباشملا

 وأ هسبلتل بوثلا ريعتست امك «ىنعملا اذهل عضويل ريعتسا هنأك
 ظ . هيف خبطتل ءانإلا

 هيلع اوعّرفو ًاباب ةراعتسالل اوعضو نويغالبلاو
 امإو «ةينكم امإو «ةيحيرصت امإ ةراعتسالا نإ :اولاقو «عيرافت
 ةريثك ميساقت كلذل اومسقو «ةقلطم امإو «ةدرجم امإو «ةحشرم

 .ةقورعم

 | :رعاشلا لاق

 ""عفنت ال ةميمت لك تيفلأ اهرافظأ تبشنأ ةينملا اذإو

 .ةهباشملا ةقالعلا نأل ؛ةراعتسا انه زاجملا عون

 نإ (ًالسرم ًازاجم) زوجتلا يمُس ةهباشملا ريغ تناك نإ) :هلوق
 (دانسإلا يف زوجتلا ناك نإ (ايلقع ازاجم)و «تاملكلا يف زوجتلا ناك
 امإو ءلسرم امإ :زاجم وهف ةهباشملا ريغ ةقالعلا تناك نإ

 ناك نإو «لسرم زاجم وهف تاملكلا يف زوجتلا ناك نإف « يلقع

 ( . يلقع زاجم وهف دانسإلا يف

 .(ممت) ةدام ءناسللا :رظنا . يلذهلا بيؤذ يبأل تيبلا )١(



۱ is ۱۳۰ 

 .رطملا انيعر : لوقت 7 نأ لسرملا زاجملا يف كلذ لاثم

 .ةملكلا يف زوجتلاف «(«بشعلا) نع زاجم (رطملا) ةملكف

 رطملا تبنأ :لوقت نأ ىلقعلا زاجملا ىف كلذ لاثمو

 دانسإ نكل ؛ اهانعم e داري اهلك تاملكلاو «تسدقعلا

 ‹ىلاعت هللا وه ةقيقح تبنملا نأل ؛زاجم رطملا ىلإ تابنإلا

 ءرطملا انيعر :لوقت نأ لسرملا زاجملا يف كلذ لاثم) :هلوق
 :ةملك (ةملكلا يف زوجتلاف «(بشعلا) نع زاجم (رطملا) :ةملكف

 ىلإ زاجملا اذه تلوح اذإو ءزاجم (رطملا) ءةقيقح (انيعر)

 . بشعلا انيعر :لوقت هتقيقح

 «نويغالبلا هب لّثم ام ىلع ءانب لاثملا اذهب تيتأ ينأ ةقيقحلاو
 . منغلا وأ لبإلا ىعرُي يذلا نأل ءزاجم اهيف (انيعر) ةملكف الإو

 ءرطملا لبإلا تعر :لوقت حيحصلا لاثملا تدرأ اذإ اذهلو

 رطملا ىعرت ال لبالا نآل ؛زاجم (رطملا)و «ةقيقح (لبإلا تعر)ف

 . بشعلا ىعرت لب
 ةقالع كانهف «ببسم اذهو ببس رطملا نأ :امهنيب ةقالعلاو

 ظ .زاجملاو يقيقحلا ىنعملا نيب

 «يداولا ىف ءاملا لاس هلصأ :يداولا لاس :لوقتو -

 نوكيف لكلا يف اراجم راصف املا مف الان يداولا انعضو

 ا ا ام

 تبنأ :لوقت نأ يلقعلا زاجملا يف كلذ لاثمو) :هلوق

 دانسإ نكل ءاهانعم ةقيقح اهب دارب اهلك تاملكلاف ءبشعلا رطملا

 ءىلاعت هللا وه ةقيقح تبنُملا نأل ؛زاجم رطملا ىلإ تابنإلا



 ا ۳١

 رع هللا وه ةقيقحلا يف بشعلا تبنأ يذلا (دانسإلا يف زوجتلاف

 «ةقيقح «تبنأ» ف «بشعلا رطملا تبنأ :انلق انه نكل «- لجو

 :ىنعي «(هللا» هب داري الو ءرطملا هب دارملا ذإ «ةقيقح (رطملا)و

 ١ . «هللا» ةملك نع ًالدب (رطملا) ةملك لعجن مل

 تابنإلا نأل ؛رطملا ىلإ تابنإلا دانسإ ىف زوجتلا :نذإ

 .انزوجتف رطملا وهو هببس ىلإ فيضأ نكل ءهللا نم ةقيقح
 ؟اهتقيقح يف ةلمعتسم تاملكلا له :لئاس لأس ولف

 ءرطملا رطملابو «تابنإلا تابنإلاب دارملا ءمعن :لوقن
 ءرطملا ىلإ تابنإلا دانسإ يف زوجتلا نكل «بشعلا بشعلابو
 ملا ره تا ىذا: صني هوم نلإ دلا فيفا ةآلان
 لب هللا نحر طحلاب نيبعتلا هضقت ل «رطملا ببب ت يب
 . ببسلا وه هنآل ةقيقح ةقيقح رطملا تدصق

 دانسإلا ىف ةقيقح راص «بشعلا هللا تما :انلق اذإ

 ١ . تاملكلاو

 .رصقلا ريمألا ىنب : حضوأ نوكي ًالثم كل برضأ -

 . ةقيقح (رصقلا»و ‹ ةقيقح (ريمألا»و ‹ ةقيقح (ىنب»

 فيكف !؟ينبيل نبللاو ةاحسملا ذخأ ًاريمأ تيأر له ني
 ؟ةقيقح نولوقت

 :ريمالا ىلإ ءاتبلا ذةانسإ ىآ ةداتسإلا نف اه زوحتلا لوقت

 ول «ءانبلا نع ريمألاب ربعن مل :ينعي «نيئانبلا ريمألاب درن مل نحن
 السر ازاجم ناك ةانيلا نع ريمألاب انربغ

 .ةنيدملا قيرط كلملا دبع :لوقتو -
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 زوجتلاو «ةدايزلاب زوجتلا :لسرملا زاجملا نمو

 تلا

 !زاجم هيلإ «دّبع» دانسإ نكلو ؛ةقيقح «كلملا»و «دّبع»

 دانسإ وهو «يلقع زوجتلا :قرولا حيرلا تسبيأ :وحنو -

 .- لجو رع هللا وه ةقيقح اهسبيي يذلاو «حايرلا ىلإ سابيإلا
 نأ املثم قاروألا سّبيت حيرلا نأل ؛ةقيقح وه :ليق نإف

 0 .اهقرحت رانلا

 .قاروألا سبيت الو حايرلا بهت نأ نكمي :بيجأ

 «ةراعتساف ةهباشملا هتقالع تناك نإ زاجملا نأ :ةصالخلاو

 ناك نإ لسرم امإ زاجم وهف «ةهباشملا ريغ هتقالع تناك اذإو
 .دانسإلا يف زوجتلا ناك نإ يلقع زاجم امإو «تاملكلا يف زوجتلا

 هسيساوج : ينعي - ةنيدملا يف هنويع ريمألا لسرأ :لوقتف -

 . لسرم زاجم وهف «لكلا نع ءزجلاب ربع انهف -
 ربع [۷ :حون] ماا يف معيض اَولَمَب# :ىلاعت هلوق يفو -

 زوجتلا ةقالعلاو «لسرم زاجم هنإ :نولوقي «ضعبلا نع لكلاب

 . ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإب

 !«نولوقياب تربع اذل «مهيأر ىلع هلك اذه

 مهنأ دصقي ملف «حون دارأ ام فرعن انلك اننأب مهيلع درنو
 .ةقيقح اذه ناكف «مهناذآ يف اهنولخديو مهعباصأ نوذخأي

 زوجتلاو ءةدايزلاب زوجتلا :لسرملا زاجملا نمو) :هلوق
 حصي هنأ :ةدئاز ىنعمو «ةدئاز ةملك يتأت نأ :يأ (فذحلاب

 . بيكرتلا ثيح نم اهنودب مالكلا



 ا بربر حلال

 لک نو ؟ىيلاعت كرش ةا لا رال ولم

 يفن ديكأتل ةدئاز فاكلا نإ :اولاقف ١١[ :ىروشلا] 4ء

 . ىلاعت هللا نع لثملا

 لَك هللا لوسر مالك وأ هللا مالك يف يتأي نأ نكمي الو

 .ًادبأ ةدئاف اهل سيل ةدئاز ةملك

 [19 :ةدئاملا] € رْيِذَن الو ريشي نم اَنهآَج امإ# :ىلاعت هلوق الثمف

 ناك ول «بيكرتلا ثيح نم اهنودب متي مالكلا نأل ؛ةدئاز «نِما»

 .مالكلا ماقتسال «ريشب انءاج ام :ميركلا نآرقلا صن

 ول كنأل ؛ةدئاف هل هلوسرو هللا مالك يف دئاز لك نكل

 ىف دجوي نأ نكمي ال وغللاو ءًاوغل راصل ةدئاف هل سيل :تلق
 هلوسر مالكو هللا مالك نأل ِ؛ِلَك هللا لوسر مالك يف الو هللا مالك

 .ةحاصفلاو ةغالبلا ةياغ ىف

 رک سل :ىلاعت هلوقب ةدايزلاب زاجملل اولّنم) :هلوق
 لثملا يفن ديكأتل ءةدئاز فاكلا نإ :اولاقف ١١[ :ىروشلا] ءس

 ؛هيبشتلا ىلع ناتلاد ناتملك عمتجت نأ نكمي ال :اولاق (هللا نع

 نيع اذه ناكل هيبشتلا ىلع ناتلاد ناتملك تعمتجا ول هنأل

 . تابثإ ىفنلا ىفن نأل ؛هيبشتلا

 | لقملا تبثلا ءىش هللا لغم لثم سيل * ىتعملا ناك ولف

 ولف بيكرتلا ثيح نم مالكلا يف ةدئاز فاكلا :اولاق اذل

 «مالكلا ماقتسال ؛ هلثم ءيش سبيل :ىأ « ءيش هلثم سبل : ليف

 .ًازاجم ةدئاز فاكلا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا لمحنف :نذإ
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 ٍلَحسَو# :ىلاعت هلوق :فذحلاب زاجملا لاثمو
 رب و ۶ھ

 تفذحف «ةيرقلا لهأ لاساو ا «[۸۲ :فسوي] 4 َةّيَرَعْل

 O OO ا OT ETE اا (لهأ)

 ‹نيتلمج تراص ةلمجلا هذه نأك .ىفنلا ديكأت :اهتدئافو
 وهك سيل» :لاق هنأك ءةلثامملا يفن ىلع لدي ام اهيف ةلمج لك
 «ديكوتلا انه ةدايزلاب دارملا نوكيف ««ءيش هلثم سيل» ««ءيش

 . نيترم درو يفنلا ناک راصف

 .ًادبأ - لجو رع هلل ًالثامم دحأ سيل ؛ميظعلا هللا قدصو

 «قولخملاو قلاخلا نيب ميظعلا قرفلا روهظل انه هيبشتلا نكمي الو
 الإ يعدي دحأ ال ؟هلل لثامم هنأ يعدي سانلا نم دحأ لهو

 . رباكم هنكل ؟[74 :تاعزانلا] للا کیر اا : لاق نوعرف «ةرباكم

 الإو «ةريثك تاضارتعاو تاضراعم نم ملسن ريرقتلا اذهبو

 . ًاضيرع ًاليوط ًامالك ةيآلا هذه يف اوملكت سانلا نإف

 ١9[ :ةدئاملا] #ريشب نم انَءآَج امل :لثم ةريثك ةلثمأ كانهو

 نكل «ةدئاز تاملك اهيف ۳١[ :رمزلا] «ُمَدْبَع يفاكب هلا لأ

 ام ىلإ تفتلن الئلو ءاهيف ىنعملا بيرقت لجأ نم ةيآلا هذه انرتخا
 تالاكشإلا نم اودروأو «ةيآلا هذه لوح ءاملعلا ضعب هرّطس

 . تاباجإلاو تاضارتعالاو

 ول امك «راركتلا ىرجم راج ةيبرعلا ةغللا يف ديكوتلا :لوقن
 .ديز كديز ءاج :تلق كنأك «هسفن ديز ءاج :تلق

 4ةَيَرَمْلا ٍلَسَو» :ىلاعت هلوق فذحلاب زاجملا لاثمو) :هلوق
 نم (ًازاجم (لهأ) :تفذحف «ةيرقلا لهأ لأساو :يأ ۸١[ :فسوي]



 .نايبلا ملع يف ةروكذم ةريثك عاونأ زاجمللو

 لوصأ يف زاجملاو ةقيقحلا نم فرط ركذ امنإو
 حيتحاف ءزاجم امإو ةقيقح امإ ظافلألا ةلالد نأل ؛هقفلا
 .ملعأ هللاو ء«همكحو امهنم لك ةفرعم ىلإ

 لك ىلع فقي نأ بوقعي نم اوديري مل بوقعي ءانبأ نأ مولعملا
 لهأ لأسي نأ هنم نوبلطي امنإو «هنبا نع لأسيو ةيرقلا يف رادج
 زاجملا نم فذحلا اذهو «فذح مالكلا يفف :نذإ ؛ةيرقلا
 : لموعلا

 نأل ؛زاجملا عاونأ عسوأ لسرملا زاجملا نأ اذه نم مهفنو
 «فذحو «ةيببسمو «ببسو ‹لحمو «لاح :اهنم ةريثك هتاقالع

 اذ ةريثك ءايشأو ء«ضامو 0 ‹ صفنو «ةدايزو

 دارأ نمف (نايبلا ملع يف ةروكذم ةريثك عاونأ زاجمللو) :هلوق

 باتك نسحأو «ةعتم اهيف اهنأل ؛اهيلإ بهذيلف ًاليلق هنهذ عتمي نأ
 نيمأ ىفطصمل «ةحضاولا ةغالبلا» باتك :بلاطلل ةبسنلاب ىلع رم

 يف نحنو هانأرق دقف ء««حضاولا وحنلا» يفلؤم مراجلا يلعو
 .ةغالبلا باوبأ انل حتفو .دهعملا

 هيف نكل «ةيبرعلا ةغللا دعاوق» فصان ىنفح بانك اذكو

 .ئدتبملل حلصت ال ةبعص يهف نيلوألا بتك امأ

 .عيدبلا ملع يف اميس ال ةعتم اهيف ةغالبلا :لاح لك ىلع

 ١( امَح ٌمِمْعَأ قرأ نإ :ىلاعت هلوقب هل اولثمو ءرمألا هيلإ لوؤي ام رابتعاب :يأ «4
 :فسوي] 5"”[.



 ناسنإلل يغبني ال :نولوقي ءاذغلا ءاملع نأل ءهعلاط عبش اذإ ءرملاف
 خملا نأل ؛ريكفتلا يف قمع ىلإ جاتحت ءايشأ علاطي نأ عبش اذإ

 هتلغشأ اذإ كنأل «هتدعم ىلع درو يذلا فيضلاب ًالوغشم نوكي

 علاطت الو «مضه رسع كل لصحو «هتبعتأ قيمع ركف هيف ءيشب
 وأ بدألا يف ًاباتك علاط لب ءاهريغو تالجملا لثم ةهفاتلا ءايشألا

 . كماعط مضه كل عرست ةعتم اهيف ذإ ءههبشأ امو عيدبلا ملع

 زاجملا ةفرعم ىلإ هقفلا لوصأ يف نيجاتحم انسل نحنف

 هانفرع يذلاو ءامهنم لك مكح فرعن نأ جاتحن نكل «ةقيقحلاو

 لك لمحت نأو «هتقيقح ىلع لمحي نأ بجي مالكلا نأ لبق نم
 هلمحن عراشلا ناسل يف مالكلاف ءاهب ملكتملا فرع ىلع ةقيقح

 ‹ةيوغللا ةقيقحلا ىلع ةغللا لهأ ناسل ىفو «ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع

 ةةفرعلا هلا ىلع عفرحلا لها ةا يفو

 لك ةقيقح نإ انلق اذإ :يهو ةمهم ةلأسم اذه ىلع عرفتي

 ةميظعلا ةدعاقلا هذه نم ذفنن ءاهب ملكتملا فرع ىلع لمحت ءيش

 - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا ام باوصلا نأ ىلإ

 هيلع لد امب دقعنت اهنأو ءاهب دبعتم ظافلأ اهل سيل دوقعلا نأ ىف

 .اهب نيملكتملا فرع يف ظفللا

 حاكنلاف «يتنب كتزوج» :لجرلا لاق اذإ :كلذ ىلع ءانبو

 ال بهذملا ىلعو «ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر ىلع حيحص
 . «يتنب كتجوز» :لوقيو «يازلا مدقي نأ هيلع بجي ذإ «حصي

 دنعو ‹«حصي ال بهذملا ىلعف «يتنب كتكلم» :لاق ولو

 . حصي خيشلا



 > اا ١ ّْ

 دنع روهشملا وه زاجمو ةقيقح ىلإ مالكلا ميسقت
 ملعلا لهأ ضعب لاقو «هريغو نآرقلا يف نيرخأتملا رثكأ

 نورخآ لاقو نآرقلا يف زاجم ال :- هللا مهمحر -

 لاق هبو «هريغ يف الو نآرقلا يف زاجم ال - هللا مهمحر -

 نيرخأتملا نمو «- هللا همحر - ينييارفسإلا قاحسإ وبأ

 دقو - هللا همحر  يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا ةمالعلا

 هللا امهمحر - ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش نيب

 «ةلضفملا ةثالثلا نورقلا ءاضقنا دعب ثداح حالطصا هنأ

 لوقلا اذه نأ اهيلع علطا نمل نيبت ةريثك ةيوق ةلدأب هارصنو
 لا

 نهرلاو ةراجإلاو عيبلاك ؛دوقعلا يف ظافلألا ةيقب كلذكو

 . كلذ هبشأ امو «نامضلاو

 قحلاب ليفك انأ :لاق اذإ نآلا سانلا دنع نظأ ام ىلع
 .ةلافك نوكي الو ًانامض نوكي «كيلع يذلا

 كل رضحي ةلافكلا يف نأ :ةلافكلاو نامضلا نيب قرفلاو |
 ظ .نيدلا كل رضحي نامضلا يفو «ندبلا

 نماضلا نأل ؛كش الب ةلافكلا نم نئادلل نسحأ نامضلاو
 يل رضحي ليفكلاو ءال مأ نومضملا ىلع ردق «لاملا يل نمضي

 .ال مأ كافوأ «لجرلا

 .(١٠١16١ص) قعاوصلا رصتخمو ؛ (۷۳ص) ناميإلا باتك 020
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 ا ا لا

 :هفيرعت ©

 هجو ىلع لعفلا بلط نمضتي لوق :رمألا

 .ةاكزلا اوتآو «ةالصلا اوميقأ :لثم ءءالعتسالا

 نإو ًارمأ ىمست هاف مروا (لوق) : انلوقب جرخف

 . هأئعم تدافأ

 ظ كربلا

 نإو ًارمأ ىمست الف «ةراشإلا (لوق) :انلوقب جرخف) :هلوق
 سفن يف وهو «لوق لك لمشي سنج اذه :(لوق) (هانعم تدافأ

 .ةراشإلا جرخي لصف تقولا

 الجر تاز ولف انعم تدافأ ولو ا ةراشإلاف

 لوق هنأل ؛ارمأ راص .سلجا :تلق ول «هأئعم تدافأ اهنأ

 اردت بلط هنأل وعلا --- 0 :انلوقب جرخو)

EEE La 

 (نشوأالا نم ےسیلا ١ ًاوبنتْحاَف# :ىلاعت هلوق وحن امأ

 عبسلا اوبنتجا» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقو »)° :جحلا]



 1 تت

 هب رومأملا لوقلا لمشيف «داجيإلا :لعفلاب دارملاو

 .«سامتلالا (ءالعتسالا هجو ىلع) :انلوقب ج رخو

 :قتارفلاب رمال ا ةقيضص خم داس امم انهريغو :فاغذلاو

 . بانتجالاب رمأ هنكل «يهنب سيلو رمأ وهف ؛''”«تاقبوملا

 (هب رومأملا لوقلا لمشيف ءداجيإلا :لعفلاب دارملاو) :هلوق

 ناك ولو داجيإلا لعفلاب دارملاف «لوقلل ًاميسق انه لعفلا سيلف
 كترمأ ىننأل ؛رمأ اذهف ءهللا الإ هلإ ال :لق :كل تلق اذإف ؛ًالوق

 ١ ظ .لوقلا اذه دجوت نأ

 «سامتلالا (ءالعتسالا هجو ىلع) :انلوقب جرخو) :هلوق

 انربعو (نئارقلاب رمألا ةغيص نم دافتسي امم امهريغو «ءاعدلاو
 نكلو «كنم لقأ نوكي دق لجرلا نإف ««ولعلا» نود «ءالعتسالا» ب

 . كنم ىلعأ هنأ هجو ىلع رمألا كيلإ هجوي

 نزو الو ةميق ال لهاج قئاس هعم ريبك ملاع :كلذ لاثم

 يف للخ لصحف «قئاسلا رارقإب ىتح ةبتر ىلعأ ملاعلاف ءهل

 ؛رمأ اذهف !نيزنبلا ىلع كلجر عض :ملاعلل قئاسلا لاقف «ةرايسلا

 «لاعب سيل هنأ عم هيلع يلعتسيف «هنم ىلعأ نآلا هسفن دقتعي هنأل

 امهنيب ةبترلا يف ميظعلا قرفلا عم

 نود «ءالعتسالا هجو ىلع» :مهلوق اوراتخا ءاملعلا :نذإ

 !«ولعلا هجو ىلع : مهلوق

 لوم َنوُلُكُأَي َنِذَلا َّنإ» :ىلاعت هللا لوق باب ءاياصولا باتك :يراخبلا هاور )١(

 مقر ثيدح ء[ءاسنلا] 9€ ارس ترسم 7 ٌمهنوُطب يف نوعي اَمّنِإ اَمْلظ ۾ ملا

 .(۹۸) مقر ثيدح ءاهربكأو رئابکلا نایب باب «ناميإلا باتك : ملسمو ؟(73015)



 ةدراولا رماوألاك «ةيقحأو ةرادجب نوكي نأ امإ ءالعتسالا مث

 بألا نم كلذكو ءانيلإ ةي هللا لوسر نم كلذكو ءانيلإ هللا نم
 اهيف يلعتسملا نأ اذه لك يف حضاو هنإف «كلذ هبشأ امو «هنبال
 .رومأملا ةبترم ىلع لاعو ءولعلل لهأ

 عطاقف ؛قح الب ةرطيسلاو ءاعدالا باب نم نوكي دقو

 ًامغر رماوألا هل هجويف قيرطلا يف ناسنإلا كسمي الثم قيرطلا
 .ةوقلاب رطيس هنأل ؛هنع

 . ءالعتسالا ليبس ىلع سيل هنأل ؛ًارمأ ىمسي ال سامتلالا -
 : يماسل رساي لوقي نأ :هلاثم ءواسم نم نوكي سامتلالاو

 ال ًايماس نأل ناب يحس احا دا
 !سامتلا لب ءرمأ هنأب رعشي

 . ىلعأ تلا ىندأ نم نوكي :نولوقي ءاعدلاو

 .ءاعد هنأب كش الف .- لجو رع - هلل ةبسنلاب حيحص اذه

 .هوعدن اننإف - لجو ّرع هللا انلأس اذإ اننإف

 هيمسن الأ يغبنيف «قولخملل ىلعأ ىلإ ىندأ نم ناك اذإ نكل

 ق هلل الإ ءاعدلا نوكي نأ يغبني ال هنأل ؛ًالاؤس هيمسن لب ءًءاعد

 اذهلف ءلوؤسملا نم ىندأ هتلزنم نأب ذئنيح رعشي لئاسلاو «- لجو
 .فطلو نيل لكب رمألا هجوي هدجت

 ءنئارقلاب سامتلا وأ لاؤس وأ ءاعد وأ رمأ اذه نأ فرعنو
 نع لدعن ال اذهلو ؛رمألل اهنأ ةغيصلا يف لصألا نإف ؛رمألا الإ
 .ةنيرقب الإ ءالعتسالا هجو ىلع لعفلا بلط وه يذلا رمألا

 موا وکر رص س

 اذه [” :ةدئاملا] ا ماللح اذإ اذإو# :ىلاعت هلوق وحلف
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 :رمألا ©

 سم ر چ مس وعر

 م كل یوا آم لتا :لثم نسل

 .[45 :توبكنعلا] سا

 !ةالصلا ىلع يح :لثم :رمألا لعف مسا - ۲

 4لآ َريِلَعَس را اول لو :يهنلا دعس درو تال ؛ةحابإلل رمألا

 ىلع وهف [؟ :ةدئاملا] ااا لح اًدإو# :لاق مث [؟ :ةدئاملا]

 .ةحابإلا ليبس

 ةغللا يف الا غيص وه ةيبلوبضألا السا يف رمألا

 : ةيظفللا غيصلا يهو «ةيبرعلا

 َكِتلِإ 6 7 لتا :ىلاعت هلوق لثم :رمألا لعف - )١ :هلوق

 فذح ىلع ينبم ۳ لعف اذهف ([:5 :توبكنعلا] 4 بتكلا تم

 .اهيلع ليلد اهلبق ةمضلاو ءواولا

 قرفلاو (ةالصلا ىلع ّيح :لثم «رمألا لعف مسا - ۲) :هلوق

 ءرمأ لعف ةمالعلا لبقي ام نأ :رمألا لعف مساو رمألا لعف نيب

 .رمأ لعف مسا هنإف ءرمألا ىلع لدو ةمالعلا لبقي ال امو

 «برضا» ف ؛ةبطاخملا ءاي وأ ءديكوتلا نون امإ ةمالعلاو

 .(يبرضا) :ةبطاخملا يف لوقتو «(ّنَبرضا) :لوقت «ةمالعلا لبقي

 لبقي الف .ةالصلا ىلع يح :ةمالعلا لبقي ال ام لاثمو

 :نذإ ««ةالصلا ىلع ييح» :ةبطاخملا ءاي لبقي الو «نّيح» :نونلا

 .رمأ لعف مسا وه
 [۱۸ :بازحألا] اإ مَع مهناوخال باتل : ىلاعت هلوق وحنو
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 رق اذ :لثم :رمألا لعف نع بئانلا ردصملا - ۳
 ٤[. :دمحم] © بارلا رک اشک نذل

 انمول # : لثم :رمألا مالب نورقملا عراضملا تت

 .19 :حتفلا] 4 ولوسرو لاب

 عم «اومله» :ةعامجلا واو لبقي مل اذهلو ءرمأ لعف مسا :مله
 . ةعامج مهجرخم

 نذل رق اذ :لثم :رمألا لعف نع بئانلا ردصملا )"  :هلوق
 بئان هنكلو ردصم انه لا ([4 :دمحم] باقل برس | اک

 اوبرضاف اورفك نيذلا متيقل اذإ :انه ريدقتلا نإ ذإ ءرمألا لعف نع
 .تاقزلا

 لاب اموت :لثم ءرمألا مالب نورقملا عراضملا  ؛) :هلوق
 هلوق وه سيل باتكلا يف هب انلثم يذلا اذه ([9 :حتفلا] #4 ولوَسَرَو

 مال اهيف ماللا نإف ٤[ :ةلداجملا] # يلوسرو هللاي اول # :ىلاعت
 . (رمأ الد هيل نک مال ليلعتلا

 .بلطلا ثيح نم ءاوسب ًءاوس (اونمآ)ك (اونمؤتل)و

 اهنأ : يك مال نيبو وا يف رمألا مال نيب زيمي يذلاو

 ريخلا تناك وارا یی الو یک مال نوف ليلعتلل تقاك و
 .رمألا مال يهف بلطلا ديفتو ليلعتلا

 نا ا ل a ىلعمل قرف هكلاتحو

 : جحلا] 4 طق مث اا لإ بس ددل ؤرخألاو ايندلا يف هللا هرصنب لل اا تك نتف. لاعت لوق لثم هربا را يمض افا
 دن :هلوق يف كلذكو .رمألا مال نيعضوملا يف انه ماللا ]10
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 لثم ءرمألا ةغيص ريغ نم لعفلا بلط دافتسي دقو

 e ا « بودنم وأ ء«بجاو وأ 2« ضرف هنأب فص وی نأ

 راس مير

 مال ًاضيأ ماللا [۲۹ :جحلا] «مُهَروُدن اوفويْلَو ْمُهَكَفَت اوُضَقَيل

 أورفكُي »© :هلوق لثم < ءرسكت نأ بجول يك مال تناك ولو ءرمألا

 .[15 :توبكتعلا] € اوغلو أوعئمسيلو مهنا امي

TTلعف مسا ءرمألا مال : عبرأ ةيظفللا غيصلا نأ  

 مالب نورقملا عراضملا ءرمألا لعف نع بئانلا ردصملا ءرمألا
 .رمألا ع

 دق ينعي (رمألا ةغيص ريغ نم لعفلا بلط دافتسي دقو) :هلوق

 نئارقب رمألا ةغيص ريغب لعفلا بلط ديفتسن

 هنإف ضرف هنأب فصو اذإف (ضرف هنأب فصوي نأ لثم) :هلوق
 لهأ فانصأ ركذ امل ىلاعت هلوق لثم ءائيلع ضورفم «هب رومأم

 ٠١[. :ةبوتلا] ريح يلع هلو هلأ تري ٌةََصِرَف :لاق ةاكزلا

 ضرتفا هللا نأ مهملعأ» :ذاعمل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاقو

 . ''”(تاولص سمخ مهيلع

 . ضرف اهنأب تفصو اهنأل ؛اهب رومأم تاولصلا :نذإ

 ةعمحلا لسغ) : هک هلوقك «هب رومأم وهف (بجاو وأ) :هلوق

 . '' ”«ملتحم لك ىلع بجاو

 ‹صوصنملا ىف الاثم نآلا رضحتسأ ل (بودنم وأ) :هلوق

 باتك : ملسم هاورو ؛(796١) ةاكزلا بوجو باب «ةاكزلا باتك :يراخبلا هاور 6

 )١9(. مالسإلا عئ ئارشو نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا باب «ناميإلا

 . (۳۷ص) مدقت )0



2 = 
 a .هكرات مذي وأ .هلعاف حدمي وأ « ةعاط وأ

 هل بدنيو «بودنم اذه :نولوقي ام ًاريثك ملعلا لهأ مالك يف نكل
 .خلإ . .اذك لعفي نأ

 هيلع هلوق لثم «هلوسرو هلل ةعاط :يأ (ةعاط وأ) :هلوق
 نوكي فورعملاف .''”فورعملا ىف ةعاطلا امنإ» :مالسلاو ةالصلا
 .'«ةقدص فورعم لك» :لاق اذهلو «ةعاط

 «ىناثلا ثيدحلا ىنعمك سيل لوألا ثيدحلا ىنعم ناك نإو

 لا ليو وَلا ايو هلا الأ ايم يلا اها :ًالصم نكل
 ةعاط نأب تيدحلا هديق نكلو «رمأ هيف اذه [54 :ءاسنلا] كني
 .فورعملا يف نوكت رومألا ةالو

 هلوقك «باوث هيلع بتري نأ لثم (هلعاف حدمي وأ) :هلوق
 تَسَبْنَأ بح لكمك وللا ليس يف مهكومأ َنوفِفني يذلا لثم» ىلاعت eu سس ر. ەە هب دب رب م 7م 1 5
 75١[. :ةرقبلا] لباس عبس

 :لثم .حلفم وأ حبار وهف اذكو اذك لعف نم :لاقي وأ

 4© كيتا ره را برج نك انما لاو ٌملوُسرَو هلأ وتب نك
 . [ةدئاملا]

 ىلع لد لعفلا اذه كرات مذ اذإف (هكرات مذي وأ) :هلوق
 .بابحتسالا ليبس ىلع وأ بوجولا ليبس ىلع امإ ؛هب رومأم هنأ

 ‹ةيصعم نكت مل ام مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب ءماكحألا باتك :يراخبلا هاور ()
 ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب «ةرامإلا باتك : ملسمو 4050 مقر ثيدح

 . بلاط يبأ نب يلع نع ؛(٠185١) مقر ثيدح .ةيصعملا يف اهميرحتو ةيصعم

 نم (571705) مقر ثيدح «ةقدص فورعم لك باب «بدألا باتك :يراخبلا هاور (؟)
 عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب «ةاكزلا باتك :ملسمو ؛ هللا دبع نب رباج ثيدح
 . ةفيذح ثيدح نم )٠٠١6( مقر ثيدح «فورعملا نم عون لك ىلع
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 .باقع هكرت ىلع وأ «باوث هلعف ىلع بترتي وأ

 :رمألا ةغيص هيضتقت ام ه

 وهف (باقع هكرت ىلع وأ ءباوث هلعف ىلع بترتيب ىأ) :هلوق

 هب رومأم هنأ ىلع ليلد

 ءةددعتم لعفلا بلط ىلع لدت يتلا نئارقلا نأ مهملاو

 ىلإ ةفاضإلاب Ee نآلا انركذ يذلاف ءطقف رمألا ةغيص تسيل

 .ةرشع يتنثا حبصت «عبرألا رمألا غيص

 اد مهم اناوتعلا اذهو (رمألا ةغيص هيضتقت ام) :هلوق

 :هعورفو هلصأ يف ء ءاملعلا نيب فالخ لحمو

 وأ بوجولا يضتقت قالطإلا دنع رمألا ةغيص له : هلصأ يف

 ؟بدنلا يضتقت

 ءرمألا ةغيصب صوصنلا اهب يتأت لئاسملا نم رک : هعرف يف

 .ةبجاو يه :نورخآ لوقيو ‹ةبحتسم يه :ءاملعلا لوقي مث

 يف ءاملعلا نيب فالخ لحم لصألا اذهو ةلأسملا هذهف

 : هنم ةعرفتملا هعورف يفو «هليصأت لصأ

 رمألا يف لصألا نإ :لوقي نم ملعلا لهأ نمف -

 هتيعورشم تتبث هب رمألا تبث امل هنأب كلذ للعي «بابحتسالا
 .هكرت يف مثإلا مدعو «ةمذلا ةءارب لصألاو ءهلعف بناج حجرو

 .بحتسملا وه اذهف هكرت يف مثإ الو ابولطم ناك امو

 يعدم نإف ءرمألاب صوصنلا تءاج املك اذه ىلعو

 لوق اذهو «بحتسم هنإف الإو «ليلدلا هيلع رمألا اذهب بوجولا

 .نييلوصألا نم ريثك
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 « هب ووهاملا بوجو يضتفت قالطإلا دنع رمألا ةغبص

 . ًاروف هلعفب ةردابملاو

 يلد «بوجولا رماوألا يف لصألا :ءاملعلا ضعب لاقو -
 هيلع راس ام اذهو «ليلدب هنإف كلذ نع جرخ امو ءرظنلاو رثألا
 بوجو ىضتقت قالطإلا دنع رمألا ةغيص) :لاق ثيح فلؤملا

 1 .(هب رومأملا

 (قالطإلا دنع) :ةملك (قالطإلا دنع رمألا ةغيص) :هلوق
 مل بوجولا مدع ىلع لدي امب رمألا ديق اذإف ءديقملا نم ًازارتحا
 نكي مل روفلل سيل هنأ ىلع لدي امب ديق اذإو «بوجولل نكي
 :نوفلل

 لصأ - ةيناث ةلأسم ًاضيأ هذهو (ًاروف هلعفب ةردابملاو) :هلوق
 ؟يخارتلا وأ ةيروفلا يضتقي رمألا له - ناث

 .نييلوصألا نيب فالخ عضوم ًاضيأ اذه
 :نالصأ نآلا اندنعف

 ؟بابحتسالا وأ بوجولا يضتقي رمألا له :لوألا لصألا

 لعف مزلي هنأ ىنعمب «ةيروفلا يضتقي له :يناثلا لصألا
 نيب فالخ لحم ًاضيأ اذه ؟ي يخارتلا زوجي وأ ءًأروف هب رومأملا

 : ءاملعلا

 .ةيروفلا يضتقي د :لاق نم مهنم

 . يخارتلا يضتقي لا نم مهنمو

 . رظنو رثأب اوللع «يخارتلا يضتقي هنإ :اولاق نيذلاف -
 ةنسلا يف ةرمعلاو جحلا بجوأ هللا نإ :اولاقف : رثألا امأ



 ةنسلا يف الإ يب يبنلا جحي ملو «ةرجهلا نم ةسداسلا

 الإو «ةيروفلا يضتقي ال رمألا نأ ىلع لدي اذهو "ةرشاعلا

 . جحلا ىلإ اب يبنلا ردابل

 4رب ثلا لل اشي :ىلاعت هلوقب ضرف دقو :اولاق
 مامتإلا نإ 3 «ءيشلاب رمأ ءيشلا مامتإب رمألا نأ ؟[95١ :ةرقبلا]

 ٤١[ :ةرقبلا] الا اوُميِقَأَو# :هلوقك «لوعفملا تافص نم ةفص

 رمألا مزلتسي اهتماقإب رمألا نأل ؛ةالضلا :بوجو ىلع ليلد هنإف

 ال ١95[ :ةرقبلا] اويو ءاهلعفب الإ اهتماقإ نكمي ال ذإ ءاهب

 نأل ؛هلصأب رمأ ءيشلا مامتإب رمألاف «لعفلاب الإ همامتإ نكمي

 .فوصوملا

 ولو رومأملا لعف اذإ ناسنإلا نإ :اولاقف :يرظنلا ليلدلا امأ

 وه يصاعلاف ‹ صاعب ويصل و ‹ لثتمم هنأ هيلع قدص ‹ نيح لعب

 هنأ هيلع قدصي هنإف ريخأت عم هلعف امأ ءرومأملا لعفي ال يذلا

 .بولطملا وه اذهو «لثتمم

 مالا ىف: لضألا نإ: نولوقي :ةلاسملا ىف نالا :لوقلا د

 ‹ةيروفلا يضتقي قلطملا رمألا نأو .روفلا ىلع هلعفو «بوجولا

 :رظنو رثأب اولدتساو

 . فلؤملا هركذيس ام :يرثألا ليلدلا

 هجوملا رمألا يف لصألا نأل :اولاق :يرظنلا ليلدلاو

 )١5١14(. 855 يبنلا ةجح باب ءجحلا باتك : ملسم هاور )١(



 ام هيتأي دق رخأ اذإ «تافآ ريخأتلل نأل ؛هب ردابي نأ صخشلل
 ‹ لغاشت وأ «نايسن وأ .« توم وأ ‹ضرم : لثم .لعفلا نم هعنمي

 هنإف بجاولاب مايقلا مدع ىلإ ًايضفم ناك امو كلذ هبشأ ام وأ
 . روظحملا اذه يف عمي العل ‹ عنمي

 : يخارتلا زاوجب نيلئاقلا ةلدأ نع اوباجأ ًاضيأو

 نأل ؛ًالصأ ليلد اهيف سيل اهب اولدتسا يتلا ةيآلا نأب :ًالوأ
 ٌمروَحُأ نإ :هلوق ليلدب «هيف اوعرش ام مامتإب رمأ مامتإلاب رمألا
 ۱۹٩[. :ةرقبلا] يده نم َرَسْيَتْسأ اف

 لب ءءادتبا ةرمعلاو جحلا لعفل لعفب ًابجوم ًارمأ سيلف
 ال و ا ع اذإ : يدعي a CS a يحوي

 :لاق ام [ 15 :ةرقبلا] روح أ نی :هلوق ليلدب اهوا

 لوقك تسلا حح سانلا ىلع هّلل) : لاق الو .(«اورمتعاو اوجح)»

 انه مامتإلاف '«اومتأف مكتاف ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 .ءادتبا لعفلاب ًارمأ انه رمألا سيلو «ئدتبا ام مامتإ

 هيلع لوسرلا ريخأت ناكل «كلذ ىلع لاد هنأ ضرف ول : ًايناث
 نكلو .«يخارتلا ىلع رمألا نأ لجأ نم نبل اذهل مالسلاو ةالصلا

 - امل ي را نأ عناوملا ربكأو e لجأ نم

 !؟كلذ 0 گو ت رئاعش

 ححلا ضرفي الأ  ىلاعتو هناحبس - هللا ةمكح تضتقا اذهلو

 : ملسم هاورو ؛(١١٠) ةالصلا انتتاف لجرلا لوق باب «ناذألا باتك :يراخبلا هاور (1)
 )٦١۲(. ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ بابحتسا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك



 . اهيلع نيملسملا ةطلس تراص نيح «ةكم تحتف نأ دعب الإ

 هلوقب ‹ةعساتلا ةنسلا يف الإ ضرفي مل جحلا نأ حيحصلاو

 4 اليببم هل ا اا و :ىلاعت

 .[9ا/ :نارمع لآ]

 جلل اويو :هلوق يهو ةميركلا ةيآلا نأ ضرف ىلع :نذإ

 :لوقن «ةرمعلاو جحلا بوجو ىلع ةلاد [143 :ةرقبلا] رَ ةو

 ,يخارتلا ىلع رمألا نأ لجأ نم سيل كلذل لكك لوسرلا ريخأت نإ

 ىلع ةيآلاب لالدتسالا متي ال اذهبو ءىرخأ عناوم لجأ نم نكلو

 نأ ىلع اهب اولدتسا ءالؤه نأل شارا راع سيل اکا نأ

 يخارتلا ىلع رمألا

 نيح دعب ولو رومأملا لعف اذإ ناسنإلا نإ :مهلوق امأ :ًاثلاث

 لحمب لدتسي نأ نكمي الو «عازنلا لحم وه اذهف «لثتما دقف

 ينيب فالخلا لحم اذه : لوقي مصخلا نل ؛مصخلا ىلع عازنلا

 ؟كل ل هل فک تو

 الف «لاثتمالا مامت لثتمي مل هنإف رفا اه رخآآ اإ ناسنإلاو

 الف ذئنيحو ءريخأتلا اذهب مثأ هنإ :لوقأ لب لثتما هنأ ىلع كقفاوأ

 لدتسي امنإ هنأل ؛هيلع كقفاوأ ال ءيشب يلع لدتست نأ نكمي

 .هب همزلن ىتح «هيلع قفاوي ءيشب مصخلا ىلع

 هب رمأ ام ءادأ يف رخأت نم نوكي نأ عنمن نحنف اذه ىلعو

 . لثتمي مل وه :لوقن لب ءرمألا يف ًالثتمم

 لاق ولف «كلذب دهشي فرعلاف «فرعلا كلذ ىلع ليلدلاو

 ءاضقنا دعبو «بعلي دلولا بهذف «ًءام يل رضحأ :هنبال بألا

 عطس
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 هللا كراب :بألا لوقيس لهف «ءاملاب ىتأ نيتعاس وأ ةعاسب بعللا
 ءاذه لوقي نأ نكمي ال !ىقيقحلا لاثتمالا وه اذه «يدلو اي كيف
 .هبرض امبر لب

 ًالوبقم سيل هنأ كش ال «هيلع لدت ةنيرق نودب ريخأتلا اذهف
 .ًافرع الو ةغل ال

 اذهو «ةيروفلا ىلع رماوألا نأ حجارلا لوقلا نوكي ذئنيح
 ءاوس اهديقب ةطوبرم اهنإف ةديقملا رماوألا امأ ءةقلطملا رماوألا ىف
 . مدقت وأ رخأت

 ذخأن اننإف روفلا ىلع سيل هنأ ىلع ليلدلا لد ام كلذكو
 . ليلدلا يه ةيروفلا نع ةفراصلا ةنيرقلا نوكتو «هب

 لع ا اًضيَِم َناَڪ نمد :لوقي هللا نإ :لئاق لاق ول -
 رمألا :نولوقت متنأو [١م86 :ةرقبلا] 4 ماَسنَأ نم ُةَدِعَه ٍرَفَس

 أ فرم نم يفد وأ ونس نم هنا ىن يلع بجيف وفا

 ىلإ ىقبت تناك  اهنع هللا يضر  ةشئاع نأ عم ءءاضقلاب ردابي
 . اهموص اا

 وا ببسي ديقي مل يذلا قلطملا 97 :لوقن نحو و «ريخأتلا

 امأ .ةيروفلا هيف لصألاف ؛ هريخأت زاوج ىلع ةنيرق مقت ملو «تفو

 لولح دنعو .هببس دوجو دنع نوكي اذهف تقو وأ ببسب ديق ام
 .قفوملا هللاو .اذه ىف لاكشإ الو «هتقو

 هاورو ؛(0٠96١) ناضمر ءاضق يضفي ىتم باب .موصلا باتك :يراخبلا هأور )۱(

 )١١55(. نابعش يف ناضمر ءاضف باي .مايصلا تاک : ملسم



 | ۹ رمألا

 :ىلاعت هلوق بوجولا ىضتقت اهنأ ىلع ةلدألا نمف

 ا کتب دك ڪتب لرشزا ةصخ المن ال»
 فلاي نزلا ردح اول کیم نولس 200 تينا هللا ملعي
 .[رونلا] 409 ملأ ُباَدَع مب ؤا 1 سيم نأ ورا نم

 5 :يلاعت هلوق بوجولا يضتقت اهنأ ا نمف)

 E ا 1 وسا نع 1 ا نذل ِرَدْحيلَف 5 کن ولست لا

 ءرمألا مال انه ماللا :# رد دحل ([رونلا] 50 لا تاع ب

 نم وأ نيرمألا نيذه نم رذحيلف : . ينعي .«ديدهتلا هب دارملاو

 :امهدحأ

 . ةلتف مهبيصن نأ نم . ينعي [ <17 :رونلا] دف 7 3 ةت نأ 9#

 «ميلألا باذعلا لبق ةنتفلاب أدب «ٌرِيلأ ُباَدَع ْمُيَبِي وآل

 ةنتفو بولقلا ضرم نم ةفلاخملا نم لصحي ام نأ ىلإ ةراشإ

 طحقلاب ميلألا باذعلا نم ةفلاخملاب لصحي امم | ‹بولقلا

 بولقلاب لصحي ام يهو «ةيبلقلا تابوقعلا ىلإ اقالطإ نورظني ال

 اذه «ةيسحلا تابوقعلا لا طقف نورظني امنإو .ةنتفلاو غيزلا نم

 نب انك ا نرو لایت هللا لاق اک اؤدوكم لاو :ةاورظت نإ

 .[روطلا] 40 ميم باس اووف قاس مل

 : ماسقأ هن الث تابوقعلا هذه ف سانلاف

 ةبوقعلاو ةيبلقلا ةبوقعلاب رعشي :بلقلا يح :لوألا مسقلا

 ( لا
+ 



 رعشي :توم هبلق يفو ناميإلا فيعض : يناثلا مسقلا

 .ةيبلقلا نود ةيسحلا ةبوقعلاب

 ءاذهب الو اذهب رعشي ال :بلقلا تيم :ثلاثلا مسقلا
 !اوعاترت الو اونكساف ةيعيبطو ةيداع رومأ هذه :لوقيو

 نع :لاق «دورمأ ْنَع َنوُمِلاْحي َنِذَلا ِرَدَحْلَم# :ىلاعت هلوق يف
 ىنعم لعفلا نّكض هنأل :اولاق «هرمأ نوفلاخي :لقي ملو وأ
 «هرمأ نع نوجرخي :يأ «هرمأ نع نوفلاخي» :ىنعمف «جورخلا
 نإف ءةئيهلاو ةفصلا يف ةفلاخمب ناك وأ ءةلماكلا ةفلاخملاب ءاوس

 .رمألا نع جورخ اذه
 مامإلا لاق 4ٌريلأ باع ٌمُهبيِحَن وأ هتف مبيض نأ» :هلوق

 هلوق ضعب در اذإ هلعل .ءكرشلا :ةنتفلا ؟ةنتفلا ام يردتأ مخا

 . كلهيف غيزلا نم ءيش هبلق يف عقي نأ

 نأ ةنتفلاف «دمحأ مامإلا لاق امك بلقلا غيز : : ةنتفلاف نذإ

 :تاوهشلاب وأ تاهبتشلاب ناننلإلا .ىلعت

 . قحلا هيلع ىفخي ثيحب :تاهبشلاب
 هللا لأسن  هديري ال نكل قحلا ملعي ثيحب :تاوهشلابو

 .ةنتف هذهو ءةنتف هذهف  ةيفاعلا

 «(رهج اًمولَظ نك مي :هلوقب امهيلإ هللا راشأ نيتنتفلا اتلكو
 بيصأ مولظلاو «ةهبشلا ةنتفب بيصأ لوهجلاف «[۷۲ :بازحألا]
 .دناعو ملعف «ةوهشلا ةنتقب

 ةبوقعو «لاكن ملؤم باذع :4ٌميلأ ُباَدَع ْمهَبيِصَي وأ#



o ا 

 رمأ نع نيفلاخملا رذح هللا نأ :ةلالدلا هحو

 .ميلأ باذع

 لعف بوجو يضتقي قلطملا لَك لوسرلا رمأ نأ ىلع لدف

 .رومأملا

 أوقيتساف# : ىلاعت هلوق روفلل هنأ ىلع ةلدألا نمو

 ١44[. :ةرقبلا] 4 ترحل

 نم رهظي امم كلذ ريغو «عوجو «فوخو «رقفو «تومك «ةملؤم

 355 لوسرلا رمأ نع نيفلاخملا رذح هللا نأ :ةلالدلا هجو) :هلوق

 ةبوقعلا يهو (ميلآ باذع مهبيصي وأ «غيزلا يهو ءةنتف مهبيصت نأ

 .ةلثمأ اهل انبرض دقو «ةملؤملا

 لدف ءبجاو كرت ىلع الإ نوكي ال كلذ لثمب ريذحتلاو) :هلوق

 انهو (رومأملا لعف بوجو يضتقي قلطملا ايب لوسرلا رمأ نأ ىلع

 ( : اهيلع هبنأ نأ يغبني ةتكن

 ؛السلاو ةالصلا هيلع يبنلا و هل لوقت ساناا نم ريق

 ب له : كل لوقي هذجتف ءاذكو اذكب مالسلاو

 ( ؟اذه ىلع باوجلا

 للك يبنلا ناك ولف هلك لوسرلا رمأ اذه نإ :ًالوأ لوقنف



 5-6 ١ ه4 لا

 اهيلإ قابتسالاب رمألاو ءريخ ةيعرشلا تارومأملاو
 .ةردابملا بوجو ىلع ليلد

 ؟تلع بجوُت له :هل لوقت نأ ردقت ال «لعفا :كل لاقو كمامأ
 ١ لوف لب

 اسم ناك نإو مثالا نم تملسو كتنأ اجاو ناك انإف
 ةالصلا هيلع يبنلا رمأل مالستسالاو ماتلا دايقنالا كل متو تبن

e 

 نأ كل غوسي دق ذئنيحف «رومأملا اذه لعف نع تزجع اذإف
 وأ «هيلع بقاعأ ينأل «ةبوت ىلإ جاتحي بجاو وه له :لوقت
 ؟بجاوب سیل

 جورخلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه لاح لك ىلع نكل
 باذعلا وأ ةنتفلاب هنم رذح هنأل ؛مارح هيب لوسرلا رمأ نع
 لاا

 تارومأملا نأ هموهفم (ريخ ةيعرشلا تارومأملاو) :هلوق

 : انلق اذهلو ءرشو ريخ هيف ردقلاو ءاضقلاف ءرشو ريخ اهيف ةينوكلا
 ؛ةينوكلا ةيردقلا تارومأملا نم ًازارتحا (ةيعرشلا تارومأملا)
 تارومام اهلك ةرققلاو. «كوخلاو + ىضرملاو « طخقلاو «بذجلاب
 يصاعلا نم يصاعملاو ءرش يهو هللا رمأب تثدح ةينوك
 .رش يهف اذه عمو «ةينوك تارومأم

 (ةردابملا بوجو ىلع ليلد اهيلإ قابتسالاب رمألاو) :هلوق
 ؛ةردابملا ىلع لدي اذهو ءرخأتت الف لوألا نك : ينعي (قبتس 1(
 ىلع الاد نوكيف ًالوأ انررق امك بوجولل قابتسالاب رمألا نأل

 .ةردابملا بوجو
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 له رمآلا

 نم هب مهرمأ ام سانلا ريخأت هرك ةي يبنلا نألو

 )۱( ( 5 5 5 5 ٠
 : سانلا نم يقل ام اهل ركذف  اهنع هللا يضر - ةملس

 نم هب مهرمأ ام سانلا ريخأت هرك ويي يبنلا نألو) :هلوق
 هللا يضر  ةملس مأ ىلع لخد ىتح «ةيبيدحلا موي قلحلاو رحنلا

 للحتلا نع مهرخأت يف كلذكو (سانلا نم يقل ام اهل ركذف - اهنع

 . "'”عادولا ةجح يف

 نضانلا فرحا سينا كفا مهنع هللا يضر  ةباحصلا

 ةوزغ يفف «لوسرلاو هلل سانلا عوطأ مهنأ كش الو ءريخلا ىلع
 يذلا رمألا نم هباحصأو يي يبنلل ثدح ام نوفرعت ةيبيدحلا

 طرشلا اذه الإ هيف نكي مل ولو ؛ ءنيملسملا ىلع طغض هنأ هرهاظ

 قو اهلا زد ملمع نيكرشملا نم اج قه نأ اج للا

 نأ طرشلا اذه رهاظ ذإ ؛نيملسملا ىلإ دري ال نيملسملا نم بهذ

 الك لوسرلا باوج ناك اذام نكل ؛نيملسملا ىلع ًافاحجإ هيف

 ؟هب رمأ امب هبلق نأمطا يذلا

 مهنم انءاج نم امأو «هللا هدر الف مهيلإ بهذ نم» :لاق
 . اج رف هل هللا لعجيسف هانددرو

 ةالصلا هيلع لوسرلا هدر ريصب وبأف» :لصح يذلا اذهو

 داهجلا يف طورشلا باب ٠١ ءطورشلا باتك «(۲۷۳۲ «۲۷۳۱) يراخبلا هاور )١(

 )875/5//١191١1(. دمحأو ؛ طورشلا ةباتكو برحلا لهأ عم ةحلاصملاو

 لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب «طورشلا باتك 0 )۲)

 )۲۷۳۴٤(. برحلا

 مقر ثيدح ءةيبيدحلا يف ةيبيدحلا حلص باب ءريسلاو داهجلا باتك :ملسم هاور )۳(

«<(1VAE)نیا ثيدح نم  



 اذ هب اغلب ىتح هب اجرخف «شيرق نم نينثا عم مهيلإ مالسلاو
 دحأل ريصب وبأ لاقف ءمهل رمت نم نولكأي اولزنف «ةفيلحلا
 هلتساف ءًاديج اذه نالف اي كفيس ىرأل ىنإ هللاو :نيلجرلا
 «تبرج مث «هب تبرج دقل ءديجل هنإ هللاو ااا :لاقف «رخآلا

 !درب ىتح هب هبرضف «هنم هنكمأف «هیلإ رظنأ ينرأ :ريصب وبأ لاقف
 ا دیدیا نشكو لا یا قس رجالا رو
 لك يبنلا ىلإ ىهتنا املف .«ارعذ اذه ىأر دقل» :ّهكك هللا لوسر
 . لوتقمل ينإو « يبحاص هللاو لتق :لاق

 كتمذ هللا ىفوأ هللاو دق «هللا يبن اي :لاقف ءريصب وبأ ءاجف
 همأ ليو» : هك يبنلا لاقف «مهنم هللا يناجنأ مث «مهيلإ ينتددر دق
 .«دحأ هل ناك ول برح رعسم

 ىتأ ىتح جرخف < .مهيلإ هدريس هنأ فرع كلذ عمس املف

 قحل الإ ملسأ دق لجر شيرق نم جرخي ال لعجف «رحبلا فيس
 نوعمسي ام هللاوف :لاق «ةباصع مهنم تعمتجا ىتح ا

 .مهولتقف ءاهل اوضرتعا الإ ماشلا ىلإ شيرقل تجرخ ريعبب
 . مهلاومأ اوذخأو

 لسرأ امل محرلاو هللا هدشانت يب يبنلا ىلإ شيرق تلسرأف
 .«موقلا عجرف . مهيلإ للك يبنلا لسرأف «نمآ وهف هاتأ نمف «مهيلإ

 فونأ نع ًامغر جرفلا لصح !؟جرفلا لصح فيك رظناف
 لإ نيملسملا نم دحأ بهذ امو «نيكرشملا

 لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب «طورشلا باتك :يراخبلا هاور 01(
 .ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح نم )۲١۸١(« مقر ثيدح «برحلا



 ىتح «مالك مهنم ادب حلصلا اذه يف ةباحصلا نأ مهملا

 هيلع يبنلا عجار هسأب ةدشو هناميإ ةوق ىلع  هنع هللا يضر  رمع

 انودعو «قحلا ىلع انسلأ :لاقف «ةلأسملا يف مالسلاو ةالصلا

 :لاق ؟انئيد يف ةّيندلا طعن ملف :لاق ««ىلب» :لاق ؟لطابلا ىلع

 تنك سيلَوأ :لاق ««يرصان وهو «هيصعأ تسلو «هللا لوسر ينإ'
 هيتأن انأ كتربخأف ‹«ىلب» :لاق ؟هب فوطنف تيبلا يتأنس انآ انثدحت

 ابأ تيتأف :لاق !هب ا هيتأ كنإف :لاق .«ال» :لاق «؟ماعلا

 : تلق «یلب :لاق ؟اقح هللا يبن اذه سيلأ ركب ابأ اي :تلقف ركب

 طعن ملف :تلق «ىلب :لاق ؟لطابلا ىلع انودعو قحلا ىلع انسلأ

 يصعي سيلو «هللا لوسرل هنإ !لجرلا اهيأ :لاق ؟اننيد ىف ةيندلا

 ١ لا ىلع هنإ هللاوف «هزرغب كسمتساف «هرصان 08 «هبر

 كلذ قشف ءاوقلحيو اورحني نأب مهرمأ يب لوسرلا نأ مهملا

 ةالصلا هيلع لوسرلا لعل عنامتلا عم هنأ اوجرو «ةديدش ةقشم مهيلع

 اعيمج ملعن امك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو «مهلوقب ذخأي مالسلاو

 رسكب رمأ «ربيخ يف رمُحلا مّرح امل «سانلا لهسأو سانلا نيلأ
 وأ» :لاقف ؟اهلسغن وأ ءهللا لوسر اي :اولاقف ءاهب خبطت يتلا يناوألا

 . مهل ةاعارم ؛هب ىفتكاو لسغلاب رمأ مث رسكلاب رمأف .''”«اهولسغا

 نودجي مهلعل ةيبيدحلا يف اوعّْنمت مهيلع هللا ناوضر مهو

 لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب ءطورشلا باتك :يراخبلا هاور )١(
 .ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح نم )۲١۸۱(« مقر ثيدح «برحلا

 ثيدح ؟رمخلا اهيف يتلا ناندلا رسكت له باب «ملاظملا باتك :يراخبلا هاور (؟)

 مقر ثيدح («ربيخ ةوزغ باب «ريسلاو داهجلا باتك :ملسمو (T60) مقر

 .عوكألا نب ةملس نع )۸٠۲(«
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 هيلع هللا لوسر نكل ؛قفاويو عجري هيي هللا لوسر لعل . اجر خم
 ةكم ىلإ ريعبلا هجو اذإ ناكو ءديعب رظن هل مالسلاو ةالصلا

 :ةباحضلا لاق املف «تشم ةنيدملا ىلإ اههجو اذإو .تكرب

 تألخ ام هللاو ال» :لاق - تنرح :ينعي  ءاوصقلا تألخ

 امنإو» - ةميهبلا نع ىتح عفادي - ؛قّلُخِب اهل كلذ سيلو 00
 !هيلع ملسو لص مهللا .''"«ليفلا سباح

 دنع لاتق ثَدَحل مها ياا he ياوو
 لاتقلا نأ رمألا ماد امف «هناوأ ءاج ام نآلا ىلإو «مارحلا دجسملا
 هللا تامرح ميظعتف «نيملسملا نم ةضاضغلا هذه لثمب ولو أردي
 .ءيش لك نم ربكأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بلق يف

 ةالصلا هيلع لوسرلا لخدف ءاولقاثتو اوؤطابت مهنأ مهملا

 . ىرج امب اهربخأو ةملس مأ ىلع مالسلاو

 نكي مل نم رمأ نيح عادولا ةجح يف ةشئاع ربخأ امك

 كلذ يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اوعجارو «لحي نأ ىدهأ
 انيَّبلو جحلاب انيّمس نحنو هلك لحلا !هللا يامل : اولاق ىتح
 جرخن !هللا لوسر اي :اولاق "هلك لحلا معن» :لاق ؟جحلاب
 مجري هلعل لاحلا حيبقت اودارأ - ! ؟ًاينم رطقي ا 0

 . (هب مک رمآ ام اولعفا «معن)» :

 لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب «طورشلا باتك :يراخبلا هاور ()
 .ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح نم ,((«81) مقر ثيدح .«برحلا

 مقر ثيدح «ةيلهاجلا مايأ باب «ةباحصلا لئاضف باتك :يراخبلا هاور (0)
 مقر ثيدح .جحلا رهشأ يف ة ةرمعلا زاوج باپ « ا باتک )1° (



 اا للا
 هل ريخأتلاو ءأربأو طوحأ لعفلاب ةردابملا نالو

 .اهنع زجعي ىتح تابجاولا مكارت يضتقيو «تافآ

 ` .ىرج امب اهريخأو ةشئاع ىلع لخد هنأ مهملا

 مأ تناكو .ةملس مأ ىلع لخد ةيبيدحلا ةوزغ يفو

 اهيلع صقو «تالقاعلا ءاسنلا نم  اهنع هللا يضر  ةملس

 .قلحاو قالحلاب عداو جرخا «هللا لوسر اي :هل تلاقف صصقلا

 ؟ةباحصلا لعف اذامف ءهسأر قلحو «قالحلاب اعدو جرخف

 مهضعب لتقي داكف .ةعجارم هيف سيل هم رمألا نأ اوملع

 . ''"وهلك مهسوؤر اوقلحو .مهسوؤر قلح ىلع ًاضعب

 قلطملا ةي هلوسرو هللا رمأ نأ ىلع ةلالدلل اذهب تيتأو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بضغ امل الإو «ةيروفلا يضتقي

 اي يبنلا بضغ امل «يخارتلل رمألا ناك ول :ةلالدلا هجو

 .روفلل رمألا نكل ؛ مهريخأتب
 «تافآ هل ريخأتلاو ءاريأو طوحأ لعفلاب ةردابملا نألو) :هلوق

 .للع عبرأ انركذ (اهنع زجعي ىتح تابجاولا مكارت يضتقيو
 .ةيرظنلا وأ «ةيلقعلا ةلدألا :ىمست للعلاو

 كل لقي مل ترداب اذإ كنأل :طوحأ لعفلاب ةردابملا :ًالوأ
 لاق ترخأ اذإ نكل .تأطخأ :يخارتلا ىلع هنإ :نولوقي نيذلا

 وهام :نذإ !تأطخأ :روفلا ىلع هنإ :نولوقي نيذلا كل

 !تأطخأ :دحأ هيف يل لوقي ال ًالعف لعفأ نأ طوحألا ؟طوحألا

 لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب ءطورشلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 .ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح نم (Y o۸1) مقر ثيدح «برحلا



 ل ی رویا لا ةلوكشم الا نأ 0 ا اا
 .هتمذ أربأ هلعف اذإف

 تافآ هل ريخأتلا «حيحص اذهو :تافآ هل ريخأتلا :ًاشلاث
 .خلإ ...نايسنلاو لاغشنالاو «ضرملاو توملاك

 هللا همحر  دمحأ مامإلا مالك نم ةذوخأم ةلمجلا هذهو

 .تافآ هل ريخأتلا :لاق ؛روفلا ىلع هنإ :جحلا يف لاق ثيح

 لب ءطقف ةينيدلا كرومأل ال ةلمجلا هذه ذخأت نأ يغبنيو
 برجو دخل مويلا لمع رخؤت الأ مزحلا نمف «ةيويندلا كرومألو

 ناك ولف :اهنع زجعي نأ ىلإ تابجاولا مكارت يضتقي :ًاعبار
 مايألا نم ًاموي لساكتو «نآرقلا نم نيعم درو - الثم - ناسنإلل
 اذإ هللا ءاش نإ :لاقف «نادرو هيلع ريصيف يناثلا مويلا ءاج «هكرتو
 هيلع راص ثلاثلا مويلا ءاج !عيمجلاب موقأ عوبسألا رخآ ءاج
 دحاو نع زجعي يذلاو .ةعبس هيلع ريصي عوبسألا رخآ يف ؛ةثالث
 .ةعبسلا نع زجعي مويلا لوأ

 ىلع لدت «ةيرظن ةيلقع ةلدأ يهو .عبرألا للعلا هذهف :نذإ

 .حيحصلا لوقلا وه ةيروفلا يضتقي رمألا نأب لوقلا نأ

 ىلإ ردابي له ءًاثيدح دجو اذإ ئدتبملا ملعلا بلاط :ةلأسم
 ؟هب لمعلا

 نوكي امبر «ةيملع ةادأ هدنع نوكي نأ دب ال نكلو «معن
 ىلع تعلطا اذإ لصألا لاح لك ىلعو .ًاخوسنم ثيدحلا اذه
 .هب لمعت نأ تباث ءيش



 سلب بيبي يي با

 .ىنعملاو ثيداحألاو تايآلاب كلذ ىلع انللدتساو

 عزانتو ةنسلا وأ باتكلا يف رمأ درو اذإ ةدعاقلا ىلع ًءانبف

 ؟بجاو ريغ وأ بجاو هب رومأملا اذه له نانثا

 . لصألا وه اذه نأل «بجاو هنإ :لوقي نم عم لوقلاف

 رمتف «ةريثك لئاسم اهيلع لكشي  عقاولا يف  ةدعاقلا هذهو

 اهنأ رهظي الو «بوجولل تسيل رماوأ ةنسلاو باتكلا يف كب
 نمف «كلذ هبشأ امو «برشلاو لكألا ىف رماوأ لثم «ةبجاو

 اا نيل درا ةدابعلا ىف نيل ر ما نك نإ لاق نه ءاجلعلا

 ٠ !بوجولل سيلو ءداشرإلل هنإف
 :- ًالثم  كلذب اومدهف «ةريثك ءايشأ كلذب اومده مهنكلو

 يف درت يتلا ءايشألا ضعب كلذب اومدهو «نيميلا ىلع مونلا

 .اههبشأ امو تايورشملاو تالوكأملا

 لصألا نأ «باتكلا يف يتلا ةدعاقلا هذه تررق نإو
 .ىف:(ةكنأ ج لک نوف درطت ال ةلأسملاف ةيروفلاو بوجولا

 هنأل تاحال بوجرلا عاف فلا سر لر ناخ ألا ضعي
 تدجو بتكلا نوطب يف تثحب اذإ مث «بجاو هنأب دحأ لاق ام
 ظ . اريحتم ناسنإلا ىقبيف بجاو هنإ :لوقي نم

 لصألا نإ :لوقي نم لوقب تذخأ نإ :هذه ةدعاقلاف ظ

 لكشأ «ليلدب الإ ًادحأ مثؤن ال اننأو «ميثأتلا مدعو بابحتسالا
 . بوجولا ىلع ةلالدلا يف فلؤملا اهقاس يتلا ةلدألا انيلع



 كيلع تضقتناو تلتخا بوجولل ةدعاقلا تدرط نإو

 . بوجولل اهنإ :لاقي الو ءرماوأ اهيف ةريثك لئاسمب

 هذه اولَّصَأ هقفلا لوصأ ىف ءاملعلا :لاح لك ىلع نكل
 .ةبوعصلا نم ءيش هيف ةيئزج ةلأسم لك يف اهقيبطت نكل ؛ةدعاقلا

 لاق سلا فو نارقلا يف ةريقك رماوأ دج كنأ ؟ةهجوو
 NB E اينإ هيك ءابلعلا
 مهل وأ «بوجولا مدع رماوألا يف لصألا نأ ىلع ءانب اذه اولاق
 ؟بوجولا نع نيعملا رمألا اذه جرخت ةلدأو نئارق

 حرشنم ًانئمطم ىقبي ناسنإلاو «حضاو رمألاف يناثلا ناك نإ

 دجي ال ًانايحأ نكل ؛بوجولا نع هجرخي ًاليلد دجو اذإ ردصلا

 الو ,باجيإلاب هردص حرشني الو «بوجولا نع هجرخي اليلد

 امب هللا دابع مزلي وأ هسفن مزلي نأ ىشخيو «بوجولل هسفن نئمطت
 .روظحم يفو ةكله يف عقيف «هب هللا مهمزلي مل

 نأ وهو «لصألا اذه كسمن :لوقن نأ ةميلسلا ةقيرطلا نكل

 دقف ؛بوجولل هنوك يف كشن رمأ عقو اذإ مث «بوجولا لصألا
 نأل ؛مثأي ال هكرت ول ناسنإلا نأو «بجاوب سيل اذه نأ هسفن هلدت
 ,'"”(سفنلا يف كاح ام مثالاو» :ِةِكَي لاق امك هلدت دق نمؤملا سفن

 . بوجولا نع اهجرخي ًاليلد ٍةنّيعملا ٍةلأسملا هذهل سمتلن ذئنيحف

 ءًالثم بوجولا مدع ىلع ءاملعلا روهمج ناك اذإ :ليق نإف

 ؟هفرصت ةنيرق هذه لهف

 .(5007) مثإلاو ربلا ريسفت باب «بادألاو ةلصلاو ربلا باتك :ملسم هاور (1)



 نأ كش ال نكل ؛عامجإلا وه ليلدلا نأل ءال :باوجلاف

 نأ نوري ءاملعلا روهمج نأ ىأر اذإ اميف ددرت هدنع نوكي ناسنإلا

 ( .بوجولل سيل رمألا اذه
 اطا نحت نيك عانا را نيك الم تلر اهو

 ؛عطتسأ ملو ؟هنيعب صن لك يف ةدراولا صوصنلا عيمج طبضي

 صن لك لمشت اهنإ اّمأ «ةبلاغلا ةماعلا ىه ةدعاقلا هذه نكل

 و ةسارألا نم ريثكلا اه رمي. هنأ .دجا ااف لاس لك قف
 تسيل  مهرثكأ امإو ءانملع بسح مهلك امإ  ءاملعلا دنع

 ( . بوجولل
 ىلع لدت ةنيرق هذهف «بوجولل اولوقي مل ءاملعلا ناك اذإو

 ؟بوجولا نع رمألا فرص
 وه ىناثلا لوقلا نأ ىلع ةدهاش ةنيرق نوكت دق ةنيرقلا هذه

 ا .بوجولا مدع لصألا نأو «حجارلا
 ةلالدلا يف فلؤملا اهقاس يتلا صوصنلا ىتح هنأ ةقيقحلاو

 لوسرلا نإ :لوقيف «ناسنإلا اهلّوؤي نأ نكمي بوجولا ىلع
 ذيفنتلا لثم سيل يلوألا ذيفنتلاو «ةباحصلا بطاخي هنأل بضغ
 ةباحصلا نأ ىري - هللا همحر  مالسإلا خيش نإف اذهلو «يوناثلا

 ةرمع ىلإ «نارقلا وأ درفوإلا جح نم اوللحتي نأ مهيلع اأو ناك

 ول مهنألو «ةرشابم مهيلإ هجوم رمألا نأل :لاق ؛ةنسلا كلت يف

 نانتسا لجأ نم انه مهمزليف «مهب نتسي مهدعب نم ناكل اودرمت

 .مهب مهريغ
 يف رذ يبأ ثيدح هل دهشي هنأ اميس الو «دیج همالكو
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 .''7(ةصاخ انل تناك» : لاق ملسم حيحص

 ؛يدهلا قسي مل نمل لحلا ةيضقو ةيبيدحلا ةيضق نأ مهملا

 ةفلاخملا فالخب «مهدعب نم مهب نتسال رمألا اوكرت ولف «مهب

 ظ . ةنسلا توبث دعب
 سرللا ےس

 دق [3» :رونلا] وسا ْنَع فلا َنِذَلا ٍرَدَحِلَما# :كلذك
 ءاصخ أولَمَجج ال : لاق دق ىلاعت هنأل ؛داهجلا يف اذه نإ :لاقي

 وسي تبذلا ھا لَ ا کیس ءا دک ڪت لوسا
 يص وأ ةف مبيض نأ وأ نع فلاي َنِذَلأ رديف ااو کش
 معم اوناك اًدإو## :هلوق قايس يف اذهو ء«[رونلا] +© رمق اغ

 .[5؟ :رونلا] 4في ىح اوبه رل عياَج صا 1ع
 در اذإ هلعل :لوقي «ةماع ةيآلا نأ ىري دمحأ مامإلا نكل

 . كلهيف غيزلا نم ءيش هبلق يف عقي نأ هلوق ضعب

 ال نييلوصألا نيب فالخلا اذه وأ ةدعاقلا هذه نأ لصاحلاف
 . صوصنلا نم هنيعب درف لك ىلع هقبطت نأ كنكمي

 انهف «بابحتسالا ىلع روهمجلا تيأر اذإ :لاح لك ىلع

 لوقت لقألا ىلعو «بوجولاب لوقلا نع فقوتت نأ كيلع بجي
 : لقت الو ءهلوسرو هللا رمأ وه اذه ماد ام ءاذك اولعفا :سانلل

 يهنلا درو ول امك .هولعفا :لق لب !بجاوب سيل وأ بجاو وه

 .مرحم وأ «هورکم :انلق ءاوس ءهوكرتا :لوقن

 )١( عتمتلا زاوج باب .جحلا باتك : ملسم هاور )5؟١5(.



 رأل

 يضتقي ليلدل ةيروفلاو بوجولا نع رمألا جرخي دقو

 : اهنم ناعم ىلإ بوجولا نع جرخيف «كلذ

 ا اذ ادهش : ىلاعت هلوقك تكلا --

 و ا PT ا ا [۲۸۲ :ةرقبلا]

 ؟ًامئاد ًافراص ةلعلا ربتعت له «للعم رمأ درو اذإ :ليق اذإف

 ىتمف «ةلعلا لاوز نكمي ناك نإف :للعم رمأ درو اذإ :لوقن

 اذه .''«نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال» :لثم ءمكحلا لاز تلاز
 ىف دج ل لفل و ءمكح بضغلا لاز اذإف < ؛للعم

 م5 نأ م تیک نأ هلا .ةقكلت مِعاط لع اَمّرَحُم لإ توا 7

 للعم اذهف ١[« 5 :ماعنألا] كَ مَنَ راج محل i4 اوف

 نأ ةدعاقلاو «تباث ة ةثالثلا هذهل ةيسجرلا فصوف ا

 .ًامدعو ًادوجو ةلعلا عم رودي للعملا مكحلا

 يضتقي ليلدل ةيروفلاو بوجولا نع رمألا جرخي دقو) :هلوق
 بوجولل سيل رمألا نأ ىلع لادلا ليلدلا دجو اذإ هنأ مولعم (كلذ
 .اذه يف لاكشإ الو ءردصلا حرشناو «سفنلا تنأمطا

 :اهنم ناعم ىلإ بوجولا نع جرخيف) :هلوق

 لاا 4 شعبا اإ اودهشاوډ :ىلاعت هلوقك :بدنلا - ١

 ءاملعلا ضعب نأ .لبق نم اهتركد يتلا ةلعاقلا نم هذه ([

 نإو «داشرإلل اهلك ةدابعلاب قلعتت ال يتلا رماوألا نإ :نولوقي

 ؟نابضغ وهو يتفي وأ يضاقلا يضقي له باب «ماكحألا باتك :يراخبلا هاور (1)
 وهو ىضاقلا ءاضق ةهارك باب ءةيضقألا باتك :ملسمو ؛(1۷۳۹) مقر ثيدح
 .ةركب يبأ ثيدح نم ؛(۷١۱۷) مقر ثيدح «نابضغ



 تظل ذا

 O EE تال عيابتلا ىلع داهشإلاب رمألاف

 ءامادلا اه كملت ملو ءةحلصملا هيف ام ىلإ كدشرأ عراشلا
 نکل «تئش امو تنأف كقح عيضت نأ تئش تئش نإف ؛كل قحلاف

 اَذإ اودهشأو# :لثم «كتحارو كتحلصم هيف رمأ ىلإ كدشرأ

 .داشرإلل انه رمألا 4ٌمُثَدياَبت

 لئاقلا كل لوقي ام لثم «ةحلصملا ىلإ كدشرأ هنأ :ىنعي

 ريق ناجبلا كابا: نيمبلا:ىلإ قيرظلا ىف بعدت: نأ ديرت تاو
 ال هتفلاخ ول ءداشرإ هنكلو «مازلإب الو رمأب سيل اذهف ؛كل لهسأ
 اضاع نوك

 اهلك عرشلا رماوأ :نولوقي «كلذ فالخ ىلع روهمجلا نكل

 .ةدابع وهف ةدابعلاب قلعتي ال ام ىتح «ةدابع
 اق 322 1 اودهشاو# :نولوقي اذه ىلعف

 .ءاضخغبلاو ةوادعلل ابانتجاو «عازنلل افكو «قوقحلل
 .كقح تظفح تدهشأ اذإ كنأل :قوقحلل ًاظفح
 مل ةداهش كانه نأ ملع اذإ كمصخ نأل :عازنلل اّفكو

 . كعزاني
 ةوادعلا بجوي عازنلا نأل :ءاضغبلاو ةوادعلل ًابانتجاو

Ey 

 نأل ؛بجاولا باب نم سيلو «بدنلا باب نم اذه نوكيف
 .كسفن نع لوؤسملا تنأف كقح عاض اذإو «كل قحلا

 اضيأ يغبني نكلو (بدنلل عيابتلا ىلع داهشإلاب رمألاف) :هلوق
 رطح اذ اوه هنوكل «هيلع داهشإلاب ةداعلا ترج ام نيب قرفي نأ

 تدرأ ولف «هب ةداعلا رجت مل يذلا هفاتلا ءيشلا ن E ناو
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 .دهشي ملو يبارعأ نم اسرف ىرتشا ةي يبنلا نأ ليلدب

 تيرش ينأ ا يک بهذا ۷ تا لار اره کک وأ

 .هفات ءيش هنأل ؛هب ةداعلا رجت مل اذهف «لايرب ًازبخ

 ذل ياف رل ءارشلاو فلل كرا نيب نرش [قيأ
 كلف هح ناو كلف تأ نإ راتب كلا لرش نك كلن
 داهشإلا نإ :لوقن دق انهف ميتي لام ىلع ًاّيلو ناك اذإ نكل
 مل ول هنأل ؛نأش اهل يتلا ةرطخلا رومألا يف ًاصوصخ «بجاو

 هريغل فرصتي نأ بجي ناسنإلاو «هريغ قح عاضل دهشي
 نأ زوجي اذهلو «حلصألاب هسفنل فرصتي نأ بجي الو .حلصألاب

 . ميتيلا لامب عربتأ نأ زوجي ال نكل ءصخشل يلامب عربتأ

 . ليصفت هيف لب «بدنلا ىلع ًامئاد لمحي الف

 ملو يبارعأ نم ًاسرف ىرتشا ةي يبنلا نأ ليلدب) :هلوق
 : يتأيس امب هلالدتسا ىلع فلؤملا شقاني دقو (دهشي

 لَك يبنلا هعبتتساف «يبارعأ نم ًاسرف عاتبا يب يبنلا نأ»

 .يبارعألا أطبأو يشملا ةي هللا لوسر عرسأف ءهسرف نمث هيضقيل

 نأ نورعشي الو سرفلاب هنومواسيف يبارعألا نوضرتعي لاجر قفطف
 تنك نإ :لاقف لكي هللا لوسر ىبارعألا ىدانف «هعاتبا ةي ىبنلا
 ءادن عمس نيح هي يبنلا ماقف ءهتعب الإو سرفلا اذه ًاعاتبم
 لاو ال :يبارعألا لاقف .«كنم هتعتبا دق سيلَوأ» :لاقف يبارعألا

 «يبارعألا قفطف ! كنم هتعتبا دق ىلب» :ِِلك يبنلا لاقف ءهكتعب ام

 دق كنأ دهشأ انأ :تباث نب ةميزخ لاقف ءًاديهش مله :لوقي
 مبا : لاقف  هنع هللا يضر - ةميزخ ىلع يي يبنلا لبقأف «هتعیاب

 ةداهش هيَ يبنلا لعجف «.هللا لوسر اي كقيدصتب :لاقف «(؟دهشت



 E ةويوخ

 اذه ىرتشا لوسرلا نأ دهشي نأ ملسم لك ىلع ضرف اذهلو

 لوسرلا نأل ؛لوسرلا هنّيع يذلا نمثلاب يبارعألا نم سرفلا
 ةعرس - لجو رع - هللا هيتؤي سانلا ضعب ًانايحأ نكل ؛قح همالك
 . نيلجر ةداهشب هتداهش هيَ يبنلا لعجف «هابتنالا

 داهشتسالاب رمألا نأ ىلع لدتسا فلؤملا :لاح لك ىلع

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لعفب «بوجولل سيلو بدنلل
 للك ىبنلا دهشأل ًابجاو داهشإلا ناك ول هنأ :لالدتسالا هجوو

 كش ال اذهو ءًابجاو ًائيش هي يبنلا عدي ال ذإ «كلذ ىلع
 . حضاو لالدتسا

 بجي مل امنإ هنأب «فنصملا لالدتسا شقاني دق نكل
 «لوبقم هلوق نأل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلع داهشإلا

 داهشإلاف «هريغ فالخب «هدوجو ىلإ ةرورض كانه سيل داهشإلاف

 .هاوعد لبقت مل هنم لصحي مل نإ

 «عيرشتلل هنأ لكك لوسرلا لعف يف لصألا :لوقن نكلو
 صئاصخ نم نأ كش ال هنإف الإو «.ةيصوصخلا نع رظنلا عطقب
 قلخلا نم دحأ دجوي الو «ةنيب الب هاوعد لبقت نأ هب لوسرلا

 درجم نإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا الإ ةنيب الب هاوعد لبقت

 .ةنيب هيلع همالسو هللا تاولص هاوعد

 وجي لاب ( هي : واد وب زوجي دحاولا دهاشلا قدص مكاحلا اذإ باب «ةيضقألا باتك :دواد وبأ هاور )1١(

 مآ كرت يف باب عويبلا ب يف ي داهشالا كرت ىف ليهستلا باب عويبلا باتك :ىف ىئاسنلاو ؛هب مكحي نأ هل
 ١٠١(. /5) دنسملا يف دمحأو ؛(1/١70) ء«عببلا



o.تا  
 دعب درو اذإ كلذ عقي ام رثكأو :ةحابإلا  ؟

 ظ .روظحم هنأ مهوتي امل ًاباوج وأ ءرظحلا

 ااا لح اذلو# :ىلاعت هلوق :رظحلا دعب هلاثم

 رظحلا دعب هعوقول «ةحابإلل دايطصالاب رمألاف «[؟ :ةدئاملا]

 « 22 أو دْيَصلأ لحم يع :ىلاعت هلوق نم دافتسملا

 ١[. :ةدئاملا]

 اهيف يتلا :ينعي «ةلاشملا ءاظلاب :رظحلا (روظحم) :هلوق

 رضح نم «فلأ اهيف سيلف ةلاشملا ريغ داضلا امأ «فلأ

 ٠١[ :ءارسإلا] «اًروُظحم كلير ُءآطَع ناک اًمو# :ىلاعت هلوقف
 ىف ءاملعلاو ء«ءاطلا تخأ :اهيمسي سانلا ضعبو «ةلاشملا ءاظلاب

 ١ !ءاملعلا حالطصال اوهبتناف .ةلاشملا نولوقي بتكلا

 اسا لح ادو :ىلاعت هلوق :رظحلا دعب هلاثم) :هلوق

 رظحلا دعب هعوقول ةحابإلل دايطصالاب رمألاف ء[۲ :ةدئاملا]

 ١[( :ةدئاملا] 42 ساو ديلا لم ع :ىلاعت هلوق نم دافتسملا

 ميرحت ىلع لدي مرح َمْسَأَو ِدْيَصلأ لي يعل :ىلاعت هلوق
 «اوداطصات ملح اًدإو# :لاق مث «مارحإلا ةلاح يف ديصلا

 نسي الو «بجي الف ءهرظحلا دعب دايطصالاب رمأف [۲ :ةدئاملا]

 رمألا نكلو ءقافتا ؛داطصيل ةيقدنبلا ذخأي نأ لح نم ىلع

 . ةحابولل

 ةحابإلل رظحلا دعب رمألا له :نويلوصألا هيف فلتخا اذهلو

 :رظحلا عفرل وأ



 نإ :نولوقيف «ةحابإلل رظحلا دعب رمألا :ءاملعلا ضعب لاقف

 «ةحابإلا تداع عفر اذإف «هلبق يذلا مكحلا خسن رظحلا اذه

 . .ةحابؤإلل راصو

 ُهرْلَّصلأ ِتَيِضَف اذ :ىلاعت هلوقبو «ةيآلا هذهب اولدتساو

 ٠١[ :ةعمجلا] «اوكذاو هلآ لصف نم أوكتبأو ٍضْراْلا يف أوُرَِتنَأَ

 ا محلا «عيبت أ اوردو## :لاق هنأل 0 رمألاف : اولاق

 4لا أويكذأو هلآ لصف نم أوو ٍضرأْلا يف اوُرِشَتناَهط :لايق
 ٠١[. :ةعمجلا]

 هنإف ءرظحلا عفرل رظحلا دعب رمألا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو
 يهن يذلا ناك اذإف «لوألا مكحلا ىلإ رمألا داع رظحلا عفترا اذإ

 .ابجاو راص ابجاو ناك نإو ءابحتسم داع ابحتسم هنع

 مث :ًايايحتشسا ءارشلاو عيبلاب د 0 ناسنإلا نأ ضرف ولف

 N نلت نيف ةراّصلا | o EÊ هل بق

 يضف اإل :هل ليق مث «[4 :ةعمجلا] 4 عيب أ اوردو ر لل

 داعل ٠١[ :ةعمجلا] هلأ لصف نم اوغتبأو ضرأْلا ىف ًاورشتناف ةواصلأ

 4لآ لصف نم اوغباو ضرألا يف اورتن Er رمألا
 يذلا لوألا مكحلا داعو «رظحلا عفر انه رمألا نأل ؛بابحتسالل

 . بابحتسالا وهو ءرظحلا لبق

 نإ ىا «لوألا لوقلا ىلإ نوبهذي نييلوصألا رثكأ نكل

 نيب لاح امل رظحلا نأ ىلع ءانب «ةحابإلل رظحلا دعب رمألا
 لصألا داع رظحلا عفترا املف «ًايئاهن لوألا مكحلا عفر نيمكحلا
 .رثكألا هيلع يذلا اذه ؛ةحابإلا وهو

 ا



 تارا رمألا

 لعفا» : د هلوق : روظحم أ مهوتي امل ًاباوج هلاثمو

 نيف مادرلا ةد يف لا نم بارج ىف اع الر
 . ضعب ىلع اهضعب ديعلا موي لعفت يتلا جحلا لاعفأ ميدقت

 لعفا» لَك هلوق :روظحم هنأ مهوتي امل ًاباوج هلاثمو) :هلوق

 لاعفأ ميدقت نع عادولا ةجح يف هولاس نم باوج يف «جرح الو

 لعفا» :ةو هلوق (ضعب ىلع اهضعب ديعلا موي لعفت يتلا جحلا
 نع لأس يذلا ناكل اهب انذخأ ول (لعفا) ةملك “جرح الو

 ؛رحنلا لبق قلحي نأ يناثلا ماعلا يف هل نسي رحنلا لبق قلحلا

 ةيناثلا ةنسلا تناك اذإف ءرحنلا لبق قلح دق وهو (لعفا) :لاق هنأل

 وحلا ابق ىلا

 الف ءروظحم هنأ مهوتي امل ًاباوج عقو رمألا اذه :لوقن

 . ةحابولال هنكلو ؛بلطلل الو بابحتسالل نوكي

 ملف ء«لخدا :هل تلقف بابلا كيلع عرق ًالجر نأ ولف

 ؟موللا هيلع هجوت لهف ؛دغ نم هتيقلف «فرصناو «لخدي

 نإف - ليصحتلا نوكي ليصفتلا دنعو - ليصفت هيف : لوقن

 . همولأ انأف «هرظتنأ تنکو «هتوعد تنك

 نأ هل ادبو «لخدا :تلق مث ءًافيض ءاج يذلا وه ناك نإو

 . مالي افرع هنأ رصأ مهضعب

 ثيدح «اهريغو ةبادلا ىلع فقاو وهو ايتفلا باب .ملعلا باتك : يراخبلا هاور (۱)

 يمرلا لبق رحن وأ رحني نأ لبق قلح نم باب «جحلا باتك :ملسمو ؛(۸۳) مقر
 . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع )۱۳٠١(«



 | 1V هلا

 امي نإ َمُتْنِش ام اوُلَمعأأ# :ىلاعت هلوقك :ديدهتلا ۳
 0 »] °4 : تلصف]  راصب نا

 هنأ لجأل «لخدي مل هنأ ناسنإلا حرفي دقو «مالي دق

 ب يي ع :لاح لك ىلع
 هترظتنا يذلا لجرلا نكلو .همدعب الو ًاقلطم موللاب مكحن الف
 .لاح لك ىلع همولت كنأ كش ال

 ‹رظحلاو عنملا هيف مهوتي ام عفر اهانعم «لخدا» ةملك نأل

 .تلخد اذإ كيلع جرح ال : تلق «لخدا : تلق امنيح يننأكف

 .لوخدلاب كرمآ وأ «لوخدلاب كمزلأ ينأ هانعم سيلو
 َنوُنَمَت امي ْهَنِإ تش ام ْاوُلَمَعا» :ىلاعت هلوقك :ديدهتلا )"  :هلوق
 ناكل ترج زل: اف قلو عرمأ اذه. لع > لها

 «مارحو لالح نم هءاش ءيش لك لمعي نأ ناسنإلا ىلع بجي

 .ةعاطو قوسفو «ناميإو رفكو
 ءءاش ام لك لعفي نأ هل بدني ًاضيأ ناكل «بدنلل :انلق ول

 «ينزي نأ ءاش !برشت نأ ةنسلا :لوقن ءرمخلا برشي نأ ءاش
 ام اولَمعا## :لاق هللا نأل ؛هب وما هللا نآل ! يرق ةنسلا ۳

 ول هنأل ؛ةيآلاب دارملا نوكي نأ نكمي ال اذه :لوقن نكل
 اهو اتا ردم تامر تلق ال بيدنا نا اب ةارملا ناک

 ام لك ناكل «كلذك ناك ول هنأل ؛ةحابإلا اهب داري الو
 . ليحتسم ًاضيأ اذهو «هل حابم وهف مارح نم ناسنإلا هءاش



 ۷۴ اا

 :فهكلا] ارات نييلظلل اتَدَتعأ آَنِإ رمي اس نمو نيول ها نم
 .ديدهتلل هنأ ىلع ليلد روكذملا رمألا دعب ديعولا ٌرْكْذَف 4

 . يخارتلا ىلإ ةيروفلا نع رمألا جرخيو

 الو «بدنلل الو «بوجولل ال انه رمألا حلصي ال :نذإ

 ؟هانعم امف ؛ةحابإلل

 ‹ةيبرعلا ةغللا ىضتقم وه امك اذهو ءديدهتلا هانعم :لوقن

 لاح يف هنبال بألا لوقي ًامئاد «ةيفرُعلا ةغللا ىضتقم وهف

 | اا افا فلا
 .ال ؟ءاش ام لعفي نأ هنبال حابأ بألا نأ كلذ ىنعم له

 هب دارملا #2 هَتْنِش 7 أومعا © 0 دارملاف «كلذب هددهي نكل

 .[١11؟ :دوه] ريب تولمعت امي ُهَّنِإ# :هلوق ليلدب «ديدهتلا

 4 َنيِمَظلل اتد اإ رمي اس نسو نيول َهَس نَمنال) :هلوق

 (ديدهتلل هنأ ىلع ليلد روكذملا رمألا دعب ديعولا ُركِذف ء[۲۹ :فهكلا]

 هللا يتتا :هل انلقو «مالسإلا نع دترا سانلا نم ًادحأ نأ ولف

 el :ةيالاب لدتسا مث «يل زئاج اذه :لاقف .رئابكلا ربكأ رفكلا

 .ديدهتلا اهب داري ةيآلا هذه :لوقنف رمي ُهآَس نمو نيوي ها
 لثمف «ةيآلا رخآ ىلإ €. . . ار َنيِملَطلِل انَدَتَعَأ اإ :هلوق ليلدب
 .ًادبأ ةحابإلا هب داري نأ نكمي ال اذه

 ىلإ ةحابإلاو بدنلاو باجيإلا نع رمألا جرخي :نذإ

 . ةنيرقلاب «ديدهتلا

 نوكي اذهو (يخارتلا ىلإ ةيروفلا نع رمألا جرخيو) :هلوق
 ىلع ىهف ‹عسوم تقو تاذ ةدابع لكف ‹«عسوملا تقولا يف

 .ايقاب اهتقو ماد ام يخارتلا



 2 ۷٤4 حول

 ليلدلا لد نكل ؛هب رومأم هنإف ءناضمر ءاضق :هلاثم

 . ىخارتلل هنأ ىلع

 آ۸ ارسلا نل لآ كولد ةرَلََصلأ قا :ىلاعت هلوق الثم

 رهاظف «سمشلا تلاز اذإ ةالصلا مقأ : ينعي ءاهلاوز :(اهكولد)

 تلد نكلو «لاوزلا روف ةالصلا ةماقإ بجت هنأ ةميركلا ةيآلا
 ريصي نأ ىلإ لاوزلا نم رهظلا تقو نأ ىلع ىرخألا صوصنلا

 . هلثم ءيش لك لظ
 اهلعف عسوم «عسوم تقوب ةتقؤملا ةدابعلا :لوقنف اذه ىلعو

 .تقولا رخآ ىلإ

 «هببس دوجو لبق بجي ال «ببسب طوبرملا بجاولا كلذك
 مل نإو «تقولا بسح ىلع وهف اتقؤم ناك نإف :هببس دجو اذإف
 .روفلا ىلع بجي «يروف وهف ًاتقؤم نكي

 را لوأ يف انلوق نم اذه مهفي نأ نكميو
 ديف يذلاو ««هب رومأملا بوجوو «ةيروفلا يضتقت قالطإلا دنع

 اط ریا سبل تنر تروا 6( تست

 ليلدلا لد نكل ؛هب رومأم هنإف ءناضمر ءاضق :هلاثم) :هلوق

 .(يخارتلل هنأ ىلع

 ءروفلا ىلع رمألا نأب لوقلا ىلع ثنح اذإ نيميلا ةرافك -

 .رفكُي نأ هيلع بجو ثنحي نأ نيح نم «ةيروفلا ىلع يه
 ردابي نأ هيلع بجيف «مارحإلا يف هسأر ناسنإلا قلح اذإ -

 ,ردابي نأ هيلع بجيف «ةتقؤم تسيلو دجو ببسلا نأل ؛ةيدفلاب
 .روفلا ىلع بجاولا نأب لوقلا ىلع ءانب

 اسم کنی تاک نمل :ىلاعت هللا لاق ناضمر ءاضق يفو -



 -_ ¥1 رمألا

 نوكي ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعف

 يف الإ هيضقأ نأ عيطتسأ امف ناضمر نم موصلا ىلع

 . الك هللا لوسر ناكمل كلذو «نابعش

 قناع هيلع تادا ام هجم جالا ف ولو
 ظ .- اهنع هللا يضر -

 هنأ لصألا :لوقن .[184 :ةرقبلا] €َحأ مايا نم ةد ِرَمَس لع وأ

 وهو «يخارتلل هنأ ىلع ليلد دجو نکل «رذعلا لاوز روف بجي

 عيطتسأ امف «ناضمر نم موصلا ىلع نوكي ناك» :ةشئاع ثيدح

 . '"«نابعش يف الإ هيضقأ نأ

 : ناداريإ ثيدحلا اذهب لالدتسالا يف كيلع دري :تلق نإف

 اهنأ ىلع لدي اذهو (عيطتسأ امف) :اهلوق :لوألا داريإلا

 ىلع وهف رذعل ناك اذإ هنأ كقفاون نحنو «رذعل هرخؤت تناك

 هيف زوجي ناضمر ءاضق :لوقت فيكف «رذعلا لوزي ىتح يخارتلا
 ؟(عيطتسأ امف) :لوقت يهو «عسوتلا

 ىلع علطا يي يبنلا نأ ركذت مل ةشئاع نأ : يناثلا داريإلا

 لوسرلا نأ زئاجلا نمف «ريرقتلا باب نم اذه نوكي ىتح كلذ

 زاوجل ةجحب سيل يباحصلا لعفو .ملعي مل مالسلاو ةالصلا هيلع

 .ةيفالخ ةلأسملاو ءداهتجا نع هلعفي نأ

 ؟نيداريوإلا نيذه نع باوجلا وه امف
 ملعن اننإف «(عيطتسأ امف) :اهلوق وهو :لوألا امأ :لوقن

 ؛(1160) مقر ثيدح ؟ناضمر ءاضق يضقي ىتم باب «موصلا باتك : يراخبلا هاور )۱(

 )١١55(. مقر ثيدح «نابعش يف ناضمر ءاضق باب «مايصلا باتك : ملسمو



 نم اهعنمي ًايندب ًاعنام كانه نأ ةعاطتسالا مدعب دصقت ال اهنأ
 عناملا نكل «ةحيحص يهو ةنيدملا يف يهف «ضرملاو رفسلاك

 ا لا اعنا نسل عناملا اذهو (4 هللا لوسر ناكمل) :وه
 ةالصلا هيلع لوسرلا ناكم عم ةالصلا يلصت تناك اهنأ ليلدب
 ءا لوسرلا ناكم عم ناضمر موصت اهنأ ليلدبو ءاهنم مالسلاو
 ال لع لوسرلا ناكم ناكل «روفلا ىلع ًابجاو ءاضقلا ناك ولف
 .تابجاولا نم عنمي ال ناكم اذه نال ؛ءاضقلا نم اهعنمي

 ةردقلا يفن هب دارملا سيل (عيطتسأ امف) :اهلوق نذإ
 هذهو هولي لوسرلا ةاعارم اهب داري ىتلا ةردقلا نكلو «ةيندبلا
 ا 17 ةاعارعلا

 : نيهجو نم هنع باوجلاف :يناثلا داريالا امأ
 نوكي امب ملعي ال كك يبنلا نأ دعبي هنأ :لوألا هجولا

 اهنأ ملعي الأ ًاّدج دعبيو «هيلإ ءاسنلا بحأو هتجوز يهو «ةشئاعل

 .رخؤت
 ىلاعت هللا نإف «ملعي نكي مل هلك يبنلا نأ ضرف ىلع :ًاينا

 .يحولا نمز يف أطخ ىلع ًادحأ رقي ال ىلاعت هللاو «ملع دق
 نمز ىف أطخ ىلع ًادحأ رقي ال هللا نأ ىلع ليلدلاو

 ا .''”(لزني نآرقلاو لزعن انك» :ةباحصلا لوق ؛يحولا

 .لزعلا زاوج ىلع مهل هللا رارقإب اولدتسا مهنأ :ههجوو
 ىلع ًادحأ رقي ال هللا نأ ىلع لدي ام نآرقلا يف نأ امك

 :ملسمو ؛(١١59) مقر ثيدح «لزعلا باب «حاكنلا باتك :يراخبلا هاور )١(
 .هللا دبع نب رباج نع ؛(١٤٤۱) مقر ثيدح «لزعلا مكح باب «حاكنلا باتك
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 :هب الإ رومأملا متي ال ام

 ءيشلا كلذ ناك ءيش ىلع هب رومأملا لعف فقوت اذإ

 : ىلاعت هلوق كلذو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دهع يف أطخلا

 ام نوني ترس هك امو الو سال نم َنوُفْحَتْسَي»

 [ءاسنلا] ؟©9 تب اًنطيحي َنوُلَمْعَي امي هللا نکو لوقا ص ب ا

 ام نيف < ‹«ملعي - ىلاعتو هناحبم - هلا نك يي

 ال سانلاف لمل نِي ص ال ام نوبي د :لاقف هنوتيبي

 هاضري هل رمألا اذه ناك املو «ملعي هللا نكلو نوملعي

 .- ىلاعتو هناحبس - هب

 يف أطخ ىلع ًادحأ رقي ال هللا نأ يف ةحضاو ةيآلا هذهف

 !ةوبنلا دهع

 ىلع هب رومأملا لعف فقوت اذإ :هب الإ رومأملا متي ال ام) :هلوق

 ءيش ىلع هب رومأملا لعف فقوت اذإ «ةمهم ةدعاق هذه (ءيش

 ءيشلا اذه ناك نإ مث « هب ازۈھاف ءيشلا كلذ ناک يلعف وأ يلوق

 رومأملا هيلع فقوتي يذلا ءيشلا كلذ ناك ابجاو هب رومأملا

 ا ناک ًابحتسم ناك نإو اجا

 متي ال امبو هب رمأ وهف ءيشب رمأ اذإ ىلاعت هللا نأ :ههجو

 اذكب الإ لعفلا متي مل اذإف ءلعفت نأ كنم بولطم هنأل ؛هب الإ

 .هب رومأملا لعف ةرورضل «هب ًارومأم اذه راص

 وصلا ىلإ دف اَدإ اَوْنَماَء حرِدلا ًباَّي# :ىلاعت هلوقك

 نأ انرمأي مل نكل «لسغلاب رمأ هيفف ١[ :ةدئاملا] 4ةكموجو ْاوُلِسْعَأف

 يرتشن نأ لسغلاب رمألا مزال نم نكل ؛هب ًاضوتنل ءام يرتشن



 رمأآلا =

 ءىشلا كلذ ناك ًابجاو هب رومأملا ناك نإف هي ارا
 اؤد ءيشلا كلذ ناك ًايودنم هب رومأملا ناك نإو ءًابجاو

 ءارش ىلع فقوت اذإف «ةروعلا رتس :بجاولا لاثم
 . ًابجاو ءارشلا كلذ ناك «بوث

 ىلع فقوت ذإف ء«ةعمجلل بيطتلا :بودنملا لاثمو
 . ًايودتم ءارشلا كلذ ناك بيط ءا

 .ءوضولاب نورومأم اننأل ؛ءاملا ءارشب نيرومأم نوكنف «ءام
 بوث ءارش ىلع فقوت اذإف ءةروعلا رتس :بجاولا لاثم) :هلوق

 ةرشبلا فصي قيقر بوث هيلع ناسنإ اذهف (ًابجاو ءارشلا كلذ ناك
 نكلا ؛اذه الإ بوث يدنع ام :لاق «ةالصلا ترضحو اهات
 يرتشي ر نأ هيلع بجي :لوقنف «قوسلا يف ةدوجومو عابت تايثلا

E E DEءارشلاب الإ اهرتس متي الو . 

 ًابيرق عابي ءاملا نكلو ءءوضو ريغ ىلع وهو تقولا لخد -
 الإ أضوتي نأ نكمي ال هنأل ؛ءاملا يرتشي ر نأ هيلع بجي «هنم
 .ءارشلا هيلع بجيف «ءاملا ءارشب

 . سقف اذه ىلعو
 ءارش ىلع فقوت اذإف «ةعمجلل بيطتلا :بودنملا لاثمو) :هلوق

 ملو  ةدكؤم ةنس ةعمجلا موي بيطتلا (ابودنم ءارشلا كلذ ناك بيط
 عرشي نأ ىلوأ باب نمف بيطتلا عرش اذإو  هبوجوب دحأ لقي
 امإ ةعمجلا موي لستغي نأ ناسنإلل عرشي اذهلو ؛رهطتلاو هزنتلا
 نيسلت»نأ عرشي امك .بوجولا حيحصلاو ًابابحتسا امإو ابوجو

 .ةعمجلا موي ةئيه نسحأ ىلع نوكي < ب اناث



 |۹ رمألا

 . ىهو ءاهنم معأ ةلعاق نمض ىف ةدعاقلا هذهو

 رومأم تارومأملا لئاسوف ءدصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا

 . اهنع يهنم تايهنملا لئاسوو ءاهب

 بايطألا نكل ؛ةعمجلا موي بيط هدنع سيل لجر اذه

 بدني امك :ًابيط يرتشي نأ هل بدني : لوقن .قوسلا يف ةدوجوم

 ؛ءابرهك هدنع نكت مل اذإو «هدنع نكت مل اذإ ةرخبم يرتشي د نأ هل

TTامخف ئرتشي . 

 .بودنم وهف هب الإ بودنملا متي ال امف :لاح لك ىلعو

 !معأ هذه :نذإ

 ءرمخلا برش مرح - ىلاعتو هناحبس - هللا نأ :كلذ لاثم

 لاقو «هبرش ىلإ ةليسو هنأل ؛مارح برشلا ريغل رمخلا ءانتقاف
 . ةليسو سيلو «ةعيرذ وه لب :ءاملعلا ضعب

 :ةليسولاو ةعيرذلا نيب قرفلاو

 :ةعيرذلاو . ًانظ وأ ًاعطق ةياغلا ىلإ لصوت ام :ةليسولا نأ

 . اينظ الو ايعطق سيل هنكلو ةياغلا ىلإ لصوي دق ام

 ىلإ لوصولا نم برقأ لئاسولاب تاياغلا ىلإ لوصولاف

 - اهمسا كلذ ىلع لدي امك - ةليسولا نأل ؛عئارذلاب تاياغلا

 طرقا ندهأ# :لاقي «نابقاعتي ًامئاد داصلاو نيسلاو ءةلصوم

 .ةليصو «ةليسو «(طارسلا)و «[ةحتافلا] *0() ها

 ىلإ هعارذ دمي هنأك ءاهب عرذتي ناسنإلا نأل ؛ةعيرذ : لوقنو

 نكل ؛ًانظ وأ ًامتح ةلصوم ةعيرذلا تسيلف «هيلإ لصيل ءيشلا اذه

 .ةعيرد نوكت لق



 رهاظلا هتدومو هتقداصم نكل ؛ةعيرذ ءوسلا لجر ةبحاصمف

 .ًامئاد هبوبحمب يدتقي ناسنإلا لعجت ةبحملا نأل ؛ةليسو اهنأ
 دنع ءانغلا نع ملكت امل ركذ هللا همحر  مالسإلا خيش نإ ىتح

 يلصيو ءايندلا نع نوبيغي ىتح هللا ةبحم يف نولغي مهنأ .ةيفوصلا

 .ركذي هنأ يردي ال وهو هللا ركذيو < .يلصي هنأ يردي ال وهو

 نع هدوبعمبو «هركذ نع هروكذمبو «هبح نع هبوبحمب بيغيف
 . هتدابع

 ىلإ ةعيرذ ءوسلا بحاص ةسلاجم نإ :لوقن ا مهملاف

 نأل ؛ةليسو تراص ةدوملاو ةبحاصملا تيوق اذإ نكل ؛داسفلا
 . ملعأ هللاو «هبوبحم قالخأب لعفني ناسنإلا نأ بنوت ةخملا
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 هجو ىلع «فكلا بلط نمضتي لوق :ىهنلا

 الب نورقملا عراضملا ىه ؛ةصوصخم ةغيصب «ءالعتسالا

 RE O E Cs Oa .ةيهانلا

 هجو ىلع ءفكلا بلط نمضتي لوق :يهنلا :هفيرعت) :هلوق

 (ةيهانلا الب نورقملا عراضملا يه ؛ةصوصخم ةغيصب «ءالعتسالا

 : قرتفي ميفو رمألا عم قفتي ميف نآلا رظنن

 . يهنلاو رمألا لمشي سنج :(لوق)

 . يهنلاو رمألا لمشي :(بلط نمضتي)

 . يهنلاو رمألا لمشي :(ءالعتسالا هجو ىلع)

 غيص ا ‹يهنلاو رمألا لمشي :(ةصوصخم ةغيصب)

 . غيص عبرأ يهو «ةنيعم
 (فكلا بلط) :هلوق رمألا جرخُي يذلا لصفلا :نذإ

 «لعفت ال :لوقيف .كرتلا :يأ «فكلا بلط نمضتي لوق :يهنلاف

 اذإف «يهنملا قوف هنأب رعشي يهانلا نأ يأ «ءالعتسالا هجو ىلع

 . يهنلا وهف اذه لصح

 (ةيهانلا الب نورقملا عراضملا يه ةصوصخم ةغيصب) :هلوق

 .ةيهانلا الب نورقملا عراضملا : طقف ةدحاو يهف هتغيص امأ

 هذه ريغب ءالعتسالا هجو ىلع فكلا بلط دافأ ام اهب جرخو

 .اههبشأ امو «بنتجاو «فكو «كرتاو ءرذو ‹«عد :لثم ةغيصلا
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 تواب اردک تلا وها عيت الَوإ9# :ىلاعت هلوق لثم
 تھر

 ٠٠١[. :ماعنألا] #ةرخألاب َنوُنِمْؤَي ال تيذلأو

 تب ام اوردو هلأ امنا اوما تیرآآ اهيات :ىلاعت هللا لاق
 ال نكل ءاوذخأت ال :ىنعي 4اوردو# ء[۲۷۸ :ةرقبلا] #ايِرلا سم
 .ىهن اهنإ ؛ذخأت ال وأ كرتا ىنعمب يتلا «رذ» نإ :لوقن

 «'"«كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» :هلاثمو (عد) كلذك
 ( . يهنب سيلو رمأ اضيأ اذهف

 ۲٤[« :ناخدلا] اوهر َرْحَبْلا كرئاو## :هلاثمو (كرتا) كلذك ا و 2ر ٠
 . ثبعلا كرتا : هنب ال لجرلا لوقي .لمأت ىلإ جاتحتو .رمأ هذهف

 كيلع فك» :لاقو هناسل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ذخأو
 .رمألا ةغعيصب اهنآل ؟ ايهن تبدل هذهف 00"0ذه

9 595 1 

 .كرتا :ىنعمب رمأ لعف مسا وه
 انياب دک تريلا وا َمِيَنَت ال :ىلاعت هلوق هلاثم) :هلوق

 الو :هلوق دهاشلا ٠١١[( :ماعنألا] «زرضآلاب نومو ال تدل
 .ةيهانلا الب نورقم عراضم اذه نإف # عيت

 ؛(؟8١6) مقر ثيدح .عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك :يذمرتلا هاور 030

 دمحأو ؛(7717/8) «تاهبشلا كرت ىلع ثحلا باب «ةبرشألا باتك :يئاسنلاو
 .بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نع ؛(١/١٠٠5) دنسملا يف

 نباو ؛(؟5515) مقر ثيدح .ةالصلا ةمرح باب «ناميإلا باتك :يذمرتلا هاور )0

 ؛(60/١77) دنسملا يف دمحأو ؛ةنتفلا يف ناسللا فك باب «نتفلا باتك :هجام
 نع ؛.(( 50 «ةدجسلا ةروس باب ريتا باتك :ئربكلا يف يئاسنلاو

 باتك :ملسم هاورو ؛(١519١) كك يبنلل ةقدصلا يف ركذي ام باتك :يراخبلا هاور )۳(

 . )۱١1۹( لک هللا لوسر ىلع ةاكزلا ميرحت باب .ةاكزلا



 6 س
 نإو ًايهن ىمست الف «ةراشإلا (لوق) :انلوقب جرخف

 .هانعم تدافأ

 . لعف
 «سامتلالا (ءالعتسالا هجو ىلع) :انلوقب جرخو

 ؟فكلا بلط تن نفت نإو هذه نإف ءاهوحنو « فک كرتا

 .ايهن ذل ارمأ نوكف ريالا ص اه

 نإو ءًايهن ىمست الف «ةراشإلا (لوق) :انلوقب جرخف) :هلوق
 ؟اذكو اذک لعفأ نأ يل حمس لف : لئاق كل لاق ول (هانعم تدافأ

 اه سپ الف مناع هلا ترشا

 ىمسي الف ًاعنام هيلإ ترشأو «ًائيش لعفي ًالجر تيأر ولو
 «لوقب تسيل اهنأل «ةباتكلا جرخت كلذكو .ةراشإ هنأل ؛ًايهن

 . لعف بلط هنأل ؛رمألا (فكلا بلط) :انلوقب جرخو) :هلوق

 «سامتلالا (ءالعتسالا هجو ىلع) :انلوقب جرخو) :هلوق

 هلوقك : : ءاعدلا (نئارقلاب يهنلا نم دافتسي امم امهريغو ءءاعدلاو

 ۲۸١[. :ةرقبلا] € انأَطْخأ وأ آيس نإ آَمْدِاَوُم ال اير» : ىلاعت



 ا ۸4

 نأ :لثم «يهنلا ةغيص ريغب فكلا بلط دافتسي دقو

 مذي وأ .حبقلا وأ ءرظحلا وأ .«ميرحتلاب لعفلا فص وي

 س ا «باقع هلعف ىلع بتري وأ .هلعاف

 E ءاش نإ يتأيسو .كلذ

 نأ :لثم ءيهنلا ةغيص ريغب فكلا بلط دافتسي دقو) :هلوق
 تيما يلع تم مرح :ىلاعت هلوقك (ميرحتلاب لعفلا فصوبي

 . اهولكأت ال ا «[۳ :ةدئاملا]

 .نهوحكنت ال ا [۲۳ :ءاسنلا] يكنس مڪي ا تمرح #

 تري مكب حكت ام م اک الو .حاكتلا قايس يف اهنا

rr aسي  
 ديفي اذه .[ءاسنلا] 4«ةدسقأ مڪي تمرح

 اذه :لوقت نأ لثم «عنملا :رظحلا (رظحلا وأ) 5
 اذه :نولوقي .هللا مهمحر ءاهقفلا ناسل يف ريثك اذهو «روظحم

 .مرحم عونمم يآ «روظحم
 ؛اذه لعفت ال :هانعمو «حيبق اذه :لاقيف (حبقلا وأ) :هلوق

 . حيبق هنأل

 2 وحن وأ ءباقع هلعف ىلع بترب وأ ءهلعاف مذي وآ) :هلوق
 :رمألا يف انلق امك «هتغيصب نكي مل نإو .يهنلا ديفي اذه لك ناف
 امو .هلعاف حدمو هيلع باوثلا بيترت نم ء ءيشلاب رمألا دافتسي هنإ
 .كلذ ةيشأ
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 .هداسفو

 :ىلاعت هلوق ميرحتلا ىضتقت اهنأ ىلع ب نمف
 ر ود ب 5 2 م أو ہک ا 17

 .[۷ :رشحلا] اھا هنع و هوذزحف ل وا

 ع

 كرإ# . هلوقك يهنب 5 د 0 نورقملا عزاضملا امأ
 هجوم م

 حروب ال 1 :سنوي] تولي ال بِلا هللا لع تورتم نیلا

 . ةيفانلا الب نورقم هنأل ؟ یفن

 هنع يهنملا ميرحت يضتقت قالطإلا دنع يهنلا ةغيص) :هلوق

 : نيئيش يضتقت يهنلا ةغيص (هداسفو

 .هنع يهنملا ميرحت : لوألا ءيشلا

 .هداأسف : يناثلا ءيشلاو

 رتل نآل ؛ ؛روفلا ىلع هكرتو :لقن ملو

 ك ةدحاو ةعاسب ولو مرح نأ لعب هتلعف ول ذإ « هميرحت مزال

 نم ةرتف ىضم دعب ولو ناسنإلا هلعفي دقف رمألا فالخب ( هينتجت

 بوجو يضتقي» :رمألا باب يف لوقن نأ انجتحا اذهلو ؛رمألا

 :روفلا ىلع لدب انلق انه نكل ««روفلا ىلع هلعفو هب رومأملا

 .هداسفو

 او :ىلاعت هلوق ميرحتلا يضتقت اهنأ ىلع ةلدألا نمف) :هلوق

 ءاهتنالاب رمألاف [۷ :رشحلا] أوهام ُدْنَع كن امو ود لا کا٣



 نفع ١مثكا لا

 كلذ مزال نمو «ءاهتنالا بوجو يضتقي هنع ىهن امع
 . لعفلا ميرحت

 ١ : ل هلوق هس ٍيضتقي هنأ ىلع ةلدآلا نمو

 .دودرم : : أ ١ ١"در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع

 .ًادودرم نوكيف يب يبنلا رمأ هيلع سيلف هنع ىهن امو

 (لعفلا ميرحت كلذ مزال نمو «ءاهتنالا بوجو يضتقب هنع ىهن مع
 لعف نأ قبس دقو ءرمأ لعف (اوهتنا) ارناف ُدْنَع کلی امو#
 .قالطإلا دنع بوجولا ىلع لدي رمألا

 ميرحت يضتقي ءاهتنالا بوجوو .ءاهتنالا بجي :نذإ
 :ميرحتلا يضتقي يهنلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يف نوكيف < .لعفلا
 :هيلعف ءرمألا باب يف قبس اميف فالخلاك اذه يف فالخلاو

 امنإو «ميرحتلا يضتقي ال يهنلا نأ ء ءاملعلا ضع كربلا
 را نأ :كلذ يف مهتجحو .ةهاركلا ىضتقي

 :تلق اذإو .مثإلا مدعو ةمذلا ةءارب لصألا نأو ا
 i مثآ وهف هلعف نم نأ كلوق نم مزل «ميرحتلا يضتقي

 .باقعلا مدعو ةءاربلا 0

 وه لصألا نإ :رمألا باب يف انلق امك انه اميف لوقن نكلو
 .هفالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح ميرحتلا

 لمع نم» خدع هلوق داسفلا يضتقي هنأ ىلع ةلدآلا نمو) :هلوق

 سيلف هنع ىهن امو ءدودرم : يأ ,")«در وهف انرمأ هيلع سىل ًالمع

 ةالصلا هيلع لوسرلا لوقف (ًادودرم نوكيف هلك يبنلا رمأ هيلع

  (N)مدقت )ص37١( .



 الطاب نوكي له هنع ىهنملا ىف بهذملا ةدعاقو اذه

 ىتح  رصعلا ةالص دعب : يأ  رصعلا دعب ةالص ال» :مالسلاو

 7 للا برغت

 هنأل ؛ةلطابو مارح ةالصلا :لوقن ىلص ر نأ ولف -

 . هيلع ًادودرمو ًادساف نوكيف

 موي مايص نع يهنلا تبث دقو «ديعلا موي لجر ماص ولو -
 سيل هنأل لطابو «هنع يهنلل مارح :لطابو مارح همايصف «ديعلا

 ةداع ريغ نم نيموي وأ مويب ناضمر لبق لجر ماص ولو -
 زاجأ عراشلا نأ ليلدب هوركم هنإ :لوقي نم مهنمف .«فاللخ هيفف

 لصألا هنأل ؟ مارح هنإ : لوقي نم مهنمو «ةداع هل ناك نمل هموص

 . يهنلا يف
 هنإ :لاق نمو ءهلمع درو مئاصلا ّمْنَأ مارح هنإ :لاق نمف

 هيلع سيل هنآل ؛دودرم هلمع نكلو «هيلع مثإ ال :لاق هوركم

 .هلوسرو هللا رمأ

 : ليصفت ىلإ بهذملا ىلع جاتحي انررق يذلا اذه

 ىنعيف ةلبانحلا نم فلؤملا ناك اذإ (بهذملا ةدعاق) :هلوق

 بورغ لبق ةالصلا ىرحتي ال باب .ةالصلا تيقاوم باتك :يراخبلا هاور )1(

 باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسمو ؛(6051) مقر ثيدح «ىسمشلا

 ديعس يبأ نع ؛(۸۲۷) مقر ثيدح ءاهيف ةالصلا نع ىهُت ىتلا تاقوألا
 .يردخلا



 لا
 يهنل ۱۸۸ |

 هنع ىهنملا تاذ ىلإ ًادئاع ىهنلا نوكي نأ - ١

 ناك اذإو «ةيعفاشلا ىنعيف ةيعفاشلا نم ناك اذإو «ةلبانحلا بهذم

 ىنعيف فانحألا نم ناك ان اذإو ءةيكلاملا ينعيف ةيكلاملا نم

 ۰ .رهاظلا لهأ ينعيف رهاظلا لهأ نم ناك اذإو «فانحألا
 «باحصأللا :لاق وأ انباحصأ :فلؤملا لاق اذإ كلذكو

 . فلؤملا اذه هيلإ يمتني يذلا بهذملا اذه عابتأ هب ينعيف

 «قبس ام ىلع فطعلا حلصي ال هنأل ؛عفرلاب (نوكيف) :هلوق

 .ةيفانئتسا وأ ةيئادتبا ءافلاف

 ءاوس (هنع يهنملا تاذ ىلإ ًادئاع يهنلا نوكي نأ )١  :هلوق

 . الطاب نوكي هنإف «ةدابع ريغ وأ ةدابع ناك

 نم اذه ناكل ءيشلا اذه تححص كنأ ول :ههجوو

 هناحبس ديري وهف هنع هللا ىهن اذإ «- لجو رع هلل ةداضملا

 هانححص اذإف «نيملسملا يف دجوي ال نأو .نوكي ال نأ  ىلاعتو

 رع هللا دارمل فلاخم اذهو «هتوبثو هدوجول ًايضتقم كلذ ناك

 .هنع يهنملا يف - لجو
 اذه E ا «لعفت ال :لوقي لثغمف

 .- لجو رع هلل ةداضم هذهف !حيحص

 الإ حاكن ال» :ِلك يبنلا لوقل «حصي ال يلو الب حاكنلاف
 هافن ًاحاكن انتبثأل يلو الب حاكنلا انححص اننأ ولف «''”«يلوب
 .- لجو رع هللا ةداضم نم ءيش هيف اذهو .عراشلا

 : يذمرتلاو ؛(86١35) مقر ثيدح «يلولا يف باب «حاكنلا باتك :دواد وبأ هاور (۱)
 باتك :هجام نباو ؛(۱۱۰۱) مقر ثيدح «يلوب الإ حاكن ال باب «حاكنلا باتك

 .يرعشألا ىسوم يبأ نع )۱۸۸١( مقر ثيدح «يلوب الإ حاكن ال باب «حاكنلا



 ا س ي

 . الطاب نوكيف «هطرش وأ

 قلعتي ال «جراخ رمأ ىلإ ًادئاع يهنلا نوكي نأ  "؟

 . الطاب نوكي الف «هطرش الو هنع يهنملا تاذب

 يهنلا :ةدابعلا يف هنع يهنملا تاذ ىلإ دئاعلا لاثم

 .نيديعلا موي موص نع

 . الطاب هتاذل هنع يهنملا نوک هجو اذه

 ةحص هيلع فقوتت طرشلا نأل (ًالطاب نوكيف هطرش وأ) :هلوق

 ءهنع يهنملا طرشلا ءاقب عم طورشملا انححص اذإف ءطورشملا -

 هيف اذهو «هنع يهنم ءيش باكترا عم ةدابعلا هذه انتبثأ اننأ هانعم

 . ةداضم

 :نولوقي ءاملعلا ضعب نإف «فالخ اهيف ةيناثلا ةطقنلا هذهو

 ققحت ىتمف طورشملا كلذ امأ «مثآ وهف هطرش ىلإ داع اذإ

 امك ءطرشلا ىف لخد اهل سيل ةدابعلاو «ةدابعلا تحص هدوصقم

 ١ .لاثملا يف اذه ثحبب هللا ءاش نإ و ا

 ريغ ةدابعلا نكل «طرشلاب ىتأ لجرلا اذه نأل :نولوقي

 «هدوصقم لصح طرشلاو «طرشلا وه هنع ىهنملاف ءاهنع ىهنم

 طلا اذه ةا ملا هنكلوب ع نالا نر
 نع يهنلا :ةدابعلا يف هنع يهنملا تاذ ىلإ دئاعلا لاثم) :هلوق

 نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يهنلا تبث (نيديعلا موي موص
 Te موي موص

 ىحضألا مويو رطفلا موي موص نع يهنلا تات «مايصلا باتك :ملسم هاور 00 |

.(ATY) 



 لا ۱۹ ۰ ڪڪ

 عيبلا نع يهنلا :ةلماعملا يف هتاد لا دئاعلا لاثمو

 .ةعمجلا همزلت نمم ىناثلا ةعمجلا ءادن لعب

 «سيمخلا موي ةنسلا هذه ىحضألا ديع :لاق الجر نأ ولف -
 موي ةنسلا هذه رطفلا ديع :رخآلا لاقو .ةنس همايص سيمخلا مويو

 ؛امهموص حصي مل ءاماصف ؛ةَنُّس هموص نينثالا مويو «نينثالا

 .نيمويلا نيذه موص نع ىهن هيي يبنلا نأل
 ال :عراشلا كل لاق «ةدابعلا تاذ ىلإ دئاع  نذإ  يهنلاف

 ةدابعلا نوكتف «عرشلا رمأ تددر دقف تمص اذإف «مويلا مصت
 . ةلطاب

 «ةجحلا ي ارا اهب ترم ةأرما نأ ولو

 «كلذب هللا ىلإ برقتت - ضيحلا اهيلعو  موصأ نأ بحأ :تلاقو
 يبنلا لاق «ضيحلا يف موصلا نع ةيهنم اهنأل ؛ حصي ال اهموصف

 .؟مصت ملو لصت مل تضاح اذإ سيلأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ال ء«لطاب مارح ضئاحلا موص نأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 عيبلا نع يهنلا :ةلماعملا يف هتاذ ىلإ دئاعلا لاثمو) :هلوق

 امي :ىلاعت هلوقل (ةعمجلا همزلت نمم يناثلا ةعمجلا ءادن دعب
 دم د لإ ومف تلا رر ني ةر و اإ اثنا قبلا
 تاذ ىلإ دئاع يهنلاف «هوک رتا يأ :اورذ «[94 :ةعمجلا] ا اوردو

 . عيبلا

 نأل ؛لطاب هعيب :انلق يناثلا ةعمجلا ءادن دعب عاب نمف -

 )1١( مقر ثيدح .موصلا ضئاحلا كرت باب «ضيحلا باتك : يراخبلا هاور )۹۸(.



 كلذ خف مزل هانححص ولو ‹ حصي الف .عيبلا تاذ ىلإ دئاع يهنلا

 .هنع دعتبن نأو «هلطبن نأ انم عراشلا ديري رمأ تابثإ

 ةالصلا ديري ال دجسم يف يناثلا ةعمجلا ناذأ عمس نمو -

 يذلا دجسملاو «ىرتشاو عابف  دجاسم ةعبرأ دلبلا يفو - هيف

 هنأل ؛هعيب حصي :لوقنف ءنآلا ىتح نذؤي مل هيف يلصي نأ ديري

 دجسم لوأ ىلإ بهذي نأ همزلي ال هنإ ذإ «ناذألا اذهب وعدم ريغ

 ال :انلقل نذؤي دجسم لوأ ىلإ بهذي نأ همزلي ناك ولو ءنذؤي

 موب نم واصل توو اذإإ# :لاق هللا نأل ءمزلي ال نكل «عبت
 ىلصيس هنأل «هل يدون ام نآلا ىلإو [9 :ةعمجلا] #ًأًوَعْسأَن ٌوَعمَجْلا

 ۰ . يناثلا دجسملا يف

 يذلا دجسملا اذه ىف ىلصي نأ هتداع نم ناك هنأ ول نکل -

 «هبحاص عم ا ناذألا عمس املو ًالوأ هناذأ عمس

 هعيبو لياحت اذهف !نذؤي نأ دعب ىناثلا دجسملا ىف ىلصأ :لاقو

 . اهلحي ال هللا مراحم ىلع لياحتلا نأل ؛حصي الو «لطاب
 ةعمجلا موي يف يناثلا ءادنلا دعب اتعيابت نيتأرما نأ ولو -

 .ةعمجلاب نيتبلاطم ريغ امهنأل ؛امهعيب حص

 ةعمجلا روضح امهمزلي ال نيضيرم نيلجر عيابت اذكو -
 نمل باطخلا هجو امنإ ىلاعت هللاو «يعسلا امهمزلي ال هنأل ‹ حصي

 . يعسلا همزلي

 ةدسافو .موقل ةحيحص نوكتف ‹ ضعبتت ماكحألا : نذإ

 ال هنأل ؛حيحص ريغ اذه نإف «ةأرمال عاب الجر نأ ولو -



 تر 7 2 ا لا

 سبل نع ىهنلا :ةدابعلا ىف هطرش ىلإ دئاعلا لاثمو

 .ريرحلا بوث لجرلا
 بوثب اهرتس اذإف «ةالصلا ةحصل طرش ةروعلا رتسف

 . اهطرش 7: يمنا دوعل ؛ةالصلا حصت مل هنع يهنم

 - .رظحلا عي
 سبل نع يهنلا :ةدابعلا يف هطرش ىلإ دئاعلا لاثمو) :هلوق

 اهرتس اذإف ء:ةالصلا ةحصل طرش ةروعلا رتسف ءريرحلا بوث لجرلا

E CBSEا  

 a ,رأ وأ ةثالث 0 e عضوم

 «ةحابم ًابايث هدنع نأ عم رخ برش اض الجز نا ولف

 كتالص :لوقنف ؛ طرش ةالصلل بوثلا سبلو ءهنع يهنم ريرحلا سبلو

 . بهذملا وه اذه .ةدابعلا طرش ىلإ داع ىهنلا نأل ؛ةحيحص ريغ

 مرحم وثب ىلص نم لك :ةدعاقلا هذه ىلع ءانب اولاقو

 . كلذ ريغ وأ :ًامارح نيعملا

 وهف ‹ ضعب نع امهضعب كفنم رمالاو ميرحتلا ةهج نإ :اولاقو

 زوجي ام ردقو لاجرلل هشارتفاو ريرحلا سبل باب .سابللا باتك :يراخبلا هاور 0010

 لامعتسا ميرحت باب ‹ةنيزلاو سابللا تاک : ملسمو ؛(۹۱٤٥) مقر ثيدح «هنم

 ؛(4٦۲۰۹) مقر ثيدح «بهذلا متاخو ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ

 . باطخلا نب رمع نع



3 3 
 عيب نع ییا املا یف فرت ىلإ دالا ناشر

 لمحلا عاب ادإف « عيبلا ةحصل طرش عيبملاب ملعلاف «لمحلا

 عم هتالص حصتف اذه ىلعو لل | نع يهنم ةالصلاب رومأم

 .موصلاب ًارومأم نوكي نأ نكمي الف
 يوق لوق وهو «- هللا همحر  دمحأ مامإلا نع ةياور هذهو

 .هبهلذم ىف

 روب بر لا الا ولا اغا كل
 ءوضولا سيل مرحملا نأل ؛حصي :لاق نم مهنمو «حصي ال :لاق

 يف بوصغخملا لامعتساو بصغلا مرحملا لب «بوصغملا ءاملا نم
 . جراخ رمأل دئاع نذإ يهنلاف «ءيش يأ

 .«بهذملا ىلع هتالص حصت الف سجن بوثب ىلص ولو -
 بوث يف ةالصلا نوححصي نيذلا بهذم ىلع حصت ال كلذكو

 اذهلو ؛بوثلا يف ةلعلا تسيلف ؛ةساجنلل لماح هنأل ؛ريرحلا

 سبلي الف ريرحلا امأ «ةالصلا ريغ يف سجنلا بوثلا سبل زوجي
 . بوثلا يف ةالصلا زوجت ال نكل ءاهريغ يف الو ةالصلا يف ال
 .بوثلا اذه اهيلع لمتشا يتلا ةساجنلا لمحل سجنلا

 عيب نع يهنلا :ةلماعملا يف هطرش ىلإ دئاعلا لاثمو) :هلوق

 حصي مل لمحلا عاب اذإف «عيبلا ةحصل طرش عيبملاب ملعلاف ءلمحلا
 نكل «لمح هنأل ال «عابي ال لمحلا (هطرش ىلإ يهنلا دوعل ؛عيبلا

 وهو «عيبلا طرش ىلإ دوعي انه يهنلاف عولغم؛ ريغ رسم هنأل

 .ةلاهجلل حصي مل ًالمح عاب اذإف ءعيبملاب ملعلا



 اےس ١54

 ىهنلا :ةدابعلا يف جراخ رمأ ىلإ دئاعلا يهنلا لاثمو

 .ريرحلا ةمامع لجرلا سبل نع

 نال ؛هتالص لطبت مل ريرح ةمامع هيلعو ىلص ولف

 .اهطرش الو ةالصلا تاذ ىلإ دوعي ال يهنلا

 ءيش يسفن يفف اذهلو ؛'''"لمحلا عيب نع يهنلا تبث دقو
 نإ :لوقيف عزانم عزاني دق هنأل E ر فلؤملا ليثمت نم

 نع ال «هسبل نع يهن ريرحلاو اا اديب رع لا
 يف هب رتستلل هعيب نع ريرحلا يف يهن ولف «ةالصلا يف هب رتستلا
 . هتاذل هنع يهنم :انلقل ةالصلا

 : عيبلا طرش نم هنأل :لوقن هب ليثمتلا ةحص ريدقت ىلع نكل
 نا وأ ًاركذ لمحلا اذه يردن ال المح عاب اذإف <« . عيبملاب مدعلا

 وهف ؛ًاتيم جرخي وأ ایح جرخي .ًاددعتم وأ ًادحاو «ًاتيم وأ ًايح
 .هعيب حصي ال لوهجم

 (9هدعاوقو هقفلا لوصأ ةموظنم يف انلق امك
 عنتمال لقتسا ول نكي نإو عبت هريغل ءيشلا تبئيدق
 عنتمي مل ًالماح عابت ولو عنتما اهلمح عيب نإ لماحك

 . همأ عيبل اعبت الإ لمحلا عيب د زوجي الف

 يهنلا :ةدابعلا يف جراخ رمأ ىلإ دئاعلا يهنلا لاثمو) :هلوق

 مل ريرح ةمامع هيلعو ىلص ولف ؛ريرحلا ةمامع لجرلا سبل نع
 ولف (اهطرش الو ةالصلا تاذ ىلإ دوعي ال يهنلا نأل ؛هتالص لطبت

 هاورو ؛(47١١) ةلبحلا لبحو ررغلا عيب باب «عويبلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 .(۷۸ - ۷۷) تيبلا مقر ةموظنملا (؟)



 تك يي يحل
 نع يهنلا :ةلماعملا يف جراخ رمأ ىلإ دئاعلا لاثمو

 . شغلا

 ال يهنلا نأل ؛عيبلا لطبي مل شغلا عم ائيش عاب ولف

 نأل ؛ةحيحص هتالص َّنكل «مارح اذهف ريرح ةمامعب لجر مّمعت
 امتعم ىلصي نأ هني مل لجرلا نأل ؛ةدابعلا ىلإ دوعي ال كلذ

 ةحصل اطرش سيل سأرلا رتس نأل ؛اهطرش ىلإ الو ءريرح ةمامعب
 هنأل ؛ةحيحص هتالصف بهذ متاخ هيلعو لجر ىلص ولو «ةالصلا

 سبلت نأ ةالصلا طرش نم سيل ذإ ءاهطرشب الو ةالصلاب قلعتي ال

E 

 نع يهنلا :ةلماعملا يف جراخ رمأ ىلإ دئاعلا لاثمو) :هلوق

 دوعي ال يهنلا نأل ؛عيبلا لطبي مل شغلا عم ًائيش عاب ولف ؛شغلا
 :هل لحاس ال رحب شغلا (هطرش الو عيبلا تاذ ىلإ

 اذهف ءءيدر هلفسأو بيط هالعأ أرمث عاب الجر نأ ولف -

 .مثآ هنكل ,حيحص هعيبف - ثيدحلا دورو ببس وه اذهو - شغ
 ةحص نع عرف رايخلاو ءرايخلا هل يرتشملا نأ هتحصل لديو

 . عيبلا

 دلبلا جراخ ىلإ جرخ :بّلَجلا ىقلت ًالجر نأ ولو -

 «مارح يقلتلاو «حيحص عيبلاف ءمهنم يرتشيو نابكرلا ىقلتي
 ىلإ دوعي ال هنأل ؛حيحص دقعلا نكل «مارح مهنم ءارشلاو

 اذهلو ؛عئابلا قح ىلإ دوعي امنإ ء«هطرش ىلإ الو عيبلا تاذ
 ىقلت نمف «بلجلا اوقلت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق



 ا | ولا

 .ىرخأ ناعم ىلإ ميرحتلا نع يهنلا جرخي دقو
 : اهنمف «كلذ يضتقي ليلدل

 هركذ مكدحأ نسمي الا : ع هلوقب كلذل اولثمو :ةهاركلا_-١

 . ''”«رايخلاب وهف قوسلا هديس ىتأ اذإف ءهنم ىرتشاف

 رايخ ال ذإ «عيبلا ةحص نع عرف رايخلا تابثإ :ءاملعلا لاق

 .ملعأ هللاو «عيبب الإ

 ليلدل ىرخأ ناعم ىلإ ميرحتلا نع يهنلا جرخي دقو) :هلوق
 يضتقي قلطملا يهنلا نأ :قبس ام ىلع عّرفَم اذه (كلذ يضتقي

 . ميرحتلا هب داري ال دق نكل «ميرحتلا

 نيب طسو قبس امك  ةهاركلاو (ةهاركلا ١ :اهنمف) :هلوق

 كلذ ىلع باثي هللا ىلإ ًابرقت هوركملا كرات نأل ؛ميرحتلاو لجلا
 .هيلع بقاعي ال هوركملا لعافو

 هنع ىهنملا تلعف نإ كنأ ىنعمب ؛ةهاركلل ىهنلا نوكي دقف

 1 .هيلع ترجأ هلل هتكرت نإو «مثأت مل
 مل فلؤملا نأ ديفت (اولثم) ةملك (هلوقب كلذل اولثم) :هلوق

 وزعي ناسنإ لك اذكهو ءرمألا نم كش يف هنأ وأ .مهقفاوي

 ؛هتدهع نم جورخلل هركذي امنإف «تافلؤملا يف هريغ ىلإ لوقلا
 مهنإف «هلئاق ىلإ لوقلا اوبسن اذإ :ءاملعلا دي فورعم اذهف

 مهرارقإ مهيلإ بسني ال ىتح «هتدهع نم جورخلل كلذ نوركذي
 . هيلع

 هركذ مكدحأ نسمي ال» دِةِلَي هلوقب كلذل اولثم) :هلوق

 .(١8ص) مدقت 200



 11 يهنلا

30 
 «لوبي وهو هنيميب

 .ًاموزجم ناكل ديكوتلا نون الولو «ديكوتلا

 .وهو اسمي لعاف نم لاح ةلمجلا (لوبي وهو) :هلوقو

 . (مكدحأ)

 هسم نأو «هنع هني مل زئاج هلامشب هسم نأ :ثيدحلا موهفم

 ديق اهنأ لاحلا يف لصألا نأل ؛زئاج لوبلا لاح ريغ يف هنيميب

 . لاحلا بحاص يف

 ادإ هنأل «ىلوألا باب نم زوجي ال لب : ءاملعلا ضعب لاقو

 لاح ريغ يفف ءهيلإ ا ا

 :.نلوأ با نم لولا

 ؛لوبلا لاح يف ركذلا سم نع ىهن امنإ :اولاق نورخآلاو
 ريسي فاجترا لصحي امبرو «لوبلاب ديلا ثولت نم نمؤي ال هنأل
 هدي لزتف هكسمي نأ ديري امبر وأ «لوبلا شاشر نم هدي بيصيف
 لدي لوبلا لاح هنع يهنلاف «لوبلاب ثولتتف لوبلا جرخم لحم ىلإ

 ظ .لوبلا لاح ريغ يف زوجي هنأ ىلع

 «ةحضاو هتلع لوبلا لاح هنع يهنلا نأ :يل رهظي يذلاو

 ؛ةمركم نوكت نأ يغبني نيميلاو «لوبلاب نيميلا ثولت فوخ وهو

 يغبنيف .ءاطعإلاو ذخألاو ؛فرتكلاو لكألاو ميركتلا لحم اهنأل

 لوبلا لاح ريغ يف امأ ءرذقلا عضاوم نع ةديعب ةمركم نوكت نأ

 ي چو
 . (٦"ص) مدقت (۱)



C=يهنلا  

 نأل ؛ةهاركلل انه يهنلا نإ :روهمجلا لاق دقف

 هيزنت يهنلا نم ةمكحلاو «ناسنإلا نم ةعضب رگذلا
 : ةيفيلا

 ناسنإلا ىلع بلاغلا نأل .يبلغأ ديقلا اذه :لاقي دقو
 .هركذ سمي نأ لوبي امنيح

 مهبلاطن (ةهاركلل انه يهنلا نإ :روهمجلا لاق دقف) :هلوق

 هنأ لصألاف الإو .ةهاركلل هنأ ىلع ليلدلا اوتاه :لوقنف
 . ميرحتلل

 نم - ءزج : يأ  ةعضب ركذلا نأل :اولاقو ليلدلاب اوءاجف

 ؟هنم ةعضب وه ام سمي نأ ناسنإلا ىلع مرحي فيكو «ناسنإلا
 سمت ال وأ «كسأر سمت ال :لوقي نأ نكمي ال ميكح عراشلاف

 تناك امف «نيميلا هيزنت يهنلا نم ةمكحلاو :اولاق مث

 ةحضاو ةدسفم كانه سيلو «هيزنتلل هيف يهنلاف هيزنتلل هيف ةمكحلا

 .ميرحتلا ليلعت يف ةيوق نوكت اهنإ :لوقن ىتح

 ءميرحتلاب لوقلا حجر ظفللا رهاظ ىلإ رظن نم :ةقيقحلاف
 .ةهاركلاب لوقلا حجر ىنعملا ىلإ رظن نمو

 للك يبنلا ماد ام :لوقيف رخآ ًاكلسم كلسي نأ نمؤملل :نذإ
 يهنلا ناك ءاوس هبنجتأ انأ :نذإ ؟هلعفأ اذاملف «هنع ىهن دق
 . ميرحتلل وأ ةهاركلل

 اذه لعفت نأ ديرت تنأو كمامأ هيب يبنلا نأ تروصت ولف



 ا ت م اک
 نأ ّنعدت ال» :ذاعمل ةي هلوق لثم :داشرإلا ۲

 «كركشو :كركذ ىلع ىلعا مهللا :ةالص لك ربد لوقت

 . '«كتدابع نسحو

 كمامأ وه سيل :نذإ .هلعفت نأ بدألا ءوس د تتار .لعفلا

 ٠ | .هلوق كيدي نيب نكل ءنآلا

 ءانعطأو انعمس :لوقي نمؤملاف ءأتباث يهنلا ماد ام :لوقنف

 هنإف ةرورضلا تعد اذإو .ةرورض كانه تسيل نأ هلل دمحلاو

 .زوجي قافتالاب

 ءاعد اذه (كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع يَّنعأ مهللا) :هلوق

 نسحو «ركشلاو ءركذلا :ءايشأ ةثالث ىلع هنيعي هللا نأ دبعلا نم

 . لجو ٌرع هلل لذلا نيب عمجي نأ دب ال نمؤملا نأل ؛ةدابعلا

 .[5 :ةحتافلا] )نيم كاّيِإو دبعن كاَّيِإ# : هتيدوبعو هيلإ راقتفالاو

 نأل ؛ماقملا اذه يف ىلوألا ةبترملا يف انسل اننأ نظأو

 :ماسقأ ةعبرأ ماقملا اذه يف سانلا

 . هنيعتسيو هللا دبعي نم مهنم -

pn اا ةياجبس + يناجك ؟بلحي ره ينمو د: 

 . ةدابعلا ا ا
 .ةناعتسالاو ةدابعلا نيب عمجت نأ ؛ىلوألا بتارملا ىلعأو

 بلغن امئاد  يلاح نع ملكتأ انأو - نآلا انلاح يف رظننلو

 ؛(۲۲٥٠) مقر ثيدح «رافغتسالا يف باب «نآرقلا دوجس باتك :دواد وبأ هاور )١(

 يف دمحأو ؛(01/1) ءءاعدلا نم رخآ عون باب «ةالصلا ةفص باتك :يئاسنلاو
 )۲٤٤/٥(. هدنسم

 ظ



 نأ روعش هسفن يف سيلو ًاضوتي ناسنإلا دجت «ةدابعلا بناج
 هنأ روعش هسفن يف سیلو يلصيو ءهئوضو ىلع هللا نيعتسي

 . لصي مل هنعي مل نإ هنأو «ةالصلا ىلع هللا نيعتسي

 اهسفن ةناعتسالا نأ عم ءاذه نع ةلفغ يف نحن ةقيقحلا يفو
 هنأو «هللا ةنوعمب نكل ىلصت كنأ ترعشو ًالثم تيلص اذإف «ةدابع
 كام نأ هللا ىلإ اضيأ رقتقع كنار «ةبلنص انا ةثوعم االول
 .ةناعتسالاو ةالصلا :نيتدابع تلصح ؛ةالصلا متتو يلصت ىتح

 نوبلغي هللا دنع ملعلاو :نظأ اميف هللا دابع رثكأف -
 يف هللاب نونيعتسيو ةدابعلا بناج نوبلغي مهارتف .ةدابعلا بناج

 ءاخرلا لاح يف نكل «ينعأ مهللا :مهدحأ لوقي ذئنيحف «دئادشلا

 !سانلا رثكأ نم ةليلق هللاب ةناعتسالا نوكت

 ؛تادابعلا يف ًانواهت مهدتع»دجت سانلا ضعب نأ املك

 هللا انعي مل نإ :نولوقي . مهرومأ لك يف هللاي ةناعتسا مهدنع نکل

 اذهف. كاب اعم الإ ةحلضي ان لعتلا كارش قع اتش لعفت ال

 . رخآ هجو نم فيعض هنكل «هجو نم نسح

 ملعيو «نيرمألا نيب عمجي «هنيعتسيو هللا دبعي نم سانلا نمو -

 ةدابعلا نيب ىلاعت هللا نرقي ًامئاد اذهلو ؛هيلع لكوتم هلل دباع هنأ

 هيلع لَكوَتَو هذال : يلاعت لاق ةناعتسالا وه لكوتلاو «لكوتلاو
 .[ةحتافلا] 403 نييس كاّيإو دبعن كاإل : ىلاعت لاقو «[۱۲۳ :دوه]

  هللاب ذايعلاو  هنيعتسي الو «هدبعي ال نم سانلا نمو -

 .هللا نودبعي الو هللا نونيعتسي ال ءالؤهف «نودحلملا مه ءالؤهو

 لوقت نأ نعدت الف كبحأ ينإ» :ثيدحلا ظافلأ ضعب يفو



 .هبحمل بيبح نم ةيصو نوكتف هيلعو «'"(ةبوتكم ةالص لك ربد
 دارملا :ليقو «دعب اهب دارملا :ليق (ةالص لك ربد) :هلوق

 ظ :ةغللا يف دراو امهالكو ءرخآ اهب

 ربدو «هرخآ :ينعي ءراهنلا ربد :لوقتف ءرخآلا ىلع قلطيف -
 . ماسجألا ىلعو «نامزلا ىلع قلطي وهف ءهرخآ :ناويحلا

 الجر نأ :ثيدحلا هنمو ‹ءيشلا دعب ام ىلع ربدلا قلطيو -

 .هتوم دعب : ينعي . "اربد نع ًامالغ قتعأ لكي يبنلا دهع يف

 اذإو ءحجرم نم دب الف ًالمتحم نيينعملا الك ناك اذإ نكلو

 6 ءاهرخآ ةالصلا ربدب دارملا نأب نيلئاقلا نأ اندجو انرّبدت

 255 يبنلا را «دوعسم نبا ثيدح وهو ءمهلوق حجري ام
 500000 ا" «ءاش ام ةلأسملا نم ريختيل مئا :لاق دهشتلا

 .ءاعدلل الحم دهشتلا

 اذإف## :ركذلا ا دْعَبلا ىنعمب يذلا ربدلا 0
 رر ر ور ل ا

 ۱١١] :ءاسنتلا] 4 تروج للعو ادوعفو امله 0 هَل أاورحذأف د 3

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : هتالص ربد لوقي الب يبنلا
 . تاولصلا راكذأ نم فورعم وه ام رخآ ىلإ ل

 .(۱۹۹ص) مدقت (۱)

 :ملسمو ؛(۲۰۳۲) مقر ثيدح «ةديازملا عيب باب ؛عويبلا باتك :يراخبلا هاور (۲)

 مقر ثيدح «ةبارقلا مث هلهأ مث سفنلاب هقفنلا ىف ءادتبالا باب «ةاكزلا باتك

 3 دبع نب رباج نع ؛(۹۹۷)

 سيلو دهشتلا دعب ءاعدلا نم ريختي ام باب «ةالصلا ةفص باتك :يراخبلا هاور (۳)

 ةالصلا يف دهشتلا باب ءةالصلا باتك : ملسم )8٠0( مقر ثيدح «بجاوب

 )1١075(. مقر ثيدح

 )٤( مقر ثيدح «ةالصلا دعب ءاعدلا باب «تاوعدلا باتك :يراخبلا هاور )0911١(؛ =

 متي 18



 :ذاعم ثيدح ىف ربدلاب دارملا نأ حجارلا نوكيف اذه ىلعو
 نبا مالسإلا خيش رايتخا وه اذهو ؛اهدعب ام ال «ةالصلا رخآ
 ع هللا همحر - ةيميث

 ؟اذام مأ لوقن ام رخآ ءاعدلا اذه لعجن له نكلو -

 لعجن نأ ىلوألا : لئاق لاق ول نكلو معن : : لاقي دق -

 ىفَو ةَتسح اكْينّدلا ن ا۶ نب ر :دهشتلا يف هب وعدن ام رخآ

 الك لوسرلا نأل ء[١١۲ :ةرقبلا] #راكلا َباَذع اَنِقَو ٌةَسَح قرف هوك
 يف طاوشألا ءاعد اهب متحي ناك هنإ یتح «ءاعدلا اهب متحي ناك

 اعبر :دوسألا رجحلاو يناميلا نكرلا نيب لوقيف «فاوطلا
 4راا َباَذَع اَنِقَو ٌةَسَح َةَرِحأْلا فو ةتسح ايالا ىف ۶
 E : ةرقبلا]

 : ميرحتلل سيلو داشرإلل يهنلا اذه نأ :انه دوصقملاو

 نأ مالا ىلع بجي راص «ميرحتلل يهنلا نإ : تلق اذإف

 سيل اذه لوقي نأ هدشرأ لكك لوس لا نأ هع رمألا

 . بج اوب كلذ

 ءركذلا اذه بوجوب لاق ملعلا لهأ نم ًادحأ ملعأ الو
 .ءاملعلا عامجإ وه ميرحتلل سيل هنأ ىلع ليلدلا نوكيف هيلعو

 ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسمو =

 .ةبعش نب ةريغملا نع ؛(۹۳) مقر ثيدح «هتفص نايبو

 هاورو )1۹( بئاسلا نب هللا دبع ثيدح نم هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور )010(

 .(۲۹۵۷) فاوطلا لضف باب «كسانملا باتك :هجام نبا



 دراولا يهنلا لمحيو «لامشلاب برشلا وأ لكألا زوجي له -

 ۰ ؟داشرإلا ىلع هيف
 : فالخ هيف اذه

 .هوركم :لوقي نم ءاملعلا نمف

 .مارح :لوقي نم مهنمو
 ىلع لدي امب هنرق يي يبنلا نأل ؛مارح هنأ حيحصلاو

 برشيو هلامشب لكأي ناطيشلا نإف» :هلوق وهو .ميرحتلا

egeيذلا اماي# :ناطيشلا تاوطخ عابتا نع انيهن -  

 ساب نإ نطيل ِتوُطُح ب نو َنطِبَشلا توطخ اويل ال اونم
 7١[. :رونلا] ,Zz ءاشحفلاب

 رافكلاب هبشتلاف هاما مدآ ينب ىنب نم رافكلاب هبشتلا ناك اذإو

 ظ . ىلوأ باب نم نيطايشلا نم
 ثيدح امأ «ةريبك لامشلاب برشلاو لكألا لعجن الو

 :لاقف هنيميب لكأي نأ هرمأ يذلا لجرلا ىلع اعد هنأ : ةي لوسرلا

 وهف «"(همف ىلإ اهدر امف تعطتسا ال» :ِِلكي لاقف «عيطتسأ ال

 ال» :ثيدحلا يف لاق هنأل ؛ربكتسم لجرلا اذه نأ ىلع لدي

 . "”(ربكلا الإ هعنمي

 ثيدح ءامهماكحأو بارشلاو ماعطلا بادآ باب «ةبرشألا باتك :ملسم هاور (۱)

 .رمع نبا نع «(۲۰۲۰) مقر
 ثيدح ءامهماكحأو بارشلاو ماعطلا بادآ باب «ةبرشألا باتك :ملسم هاور (۲)

 .(۲۰۲۱) مقر
 قالا فيدعلا ف ©



 يهنلا ل ا مخ لا

 «فلكملا وه ىهنلاو رمألاب باطخلا ىف لخدي يذلا

 ءاج اذإف م ةالصلا هيلع يبنلا هيلع اعد هئايربكلف
 اهلكآ نأ قحيعتسا ال هذه *لوقيو اربكت هلامشب لكأي نأ كيري دحأ

 ال :لوقن «هيلع وعدن كش الب اذهف  هللاب ذايعلاو  نيميلاب
 . عيطتسأ ال :لاق اذإ !تعطتسا

 ءرافكلل ًاديلقت لامشلاب برشيو لامشلاب لكأي نم كلذكو
 لامشلاب لكألا نأ ىري نآلا سانلا ضعب نأل ؛ًامثإ دشأ وه
 خيراوصلاو تارايطلا نوعنصي نيذلا لثم «مدقتو ةراضح
 نوبرشيو لامشلاب نولكأي مهنوك ءالؤه ىقر يذلا نأل «تاثافنلاو
 نم هيلإ اوقر ام مهنأ نونظي :سانلا ضعب ةيرظن هذهو «لامشلاب
 هللا لأسن ؛ةركنملا مهلاعفأ لجأ نم الإ ايجولونكتلاو عئانصلا
 !ةيفاعلا

 دحاو لك هيضتقي امو يهنلاو رمألا ىلع فلؤملا ملكت املو

 انل قبسو «يهنلاو رمألا باطخ يف لخدي يذلا نم ركذ ءامهنم
 يف لخدي ام اهنم «ناعم ةدع ىلإ ميرحتلا نع جرخي يهنلا نأ

 : لاق مث «لخدي ال ام اهنمو «يهنلاو رمألا باطخ

 يف لصفلا اذه (يهنلاو رمألاب باطخلا يف لخدي نم) :هلوق

 رع هللا لعل نكلو ادع ةبعص هطباوضو اد مهم ةقيقحلا

 !باوصلل هيف انقفويو هيلع اننيعي - لجو
 (فلكملا وه يهنلاو رمألاب باطخلا يف لخدي يذلا) :هلوق

 فلكملاب دارملا سيلو «فيلكتلا هنأش نم ام ىنعي :فلكملا
 فاك نأ هناك نم ام صعب لي ووفيلكتلاب بطاشي يذلا



 ل س
 رمألاب فلكي الف ءريغصلا (غلابلا) :انلوقب جرخف

 تادابعلاب رمؤي هنكلو «غلابلا فيلكتل ًايواسم ًافيلكت ىهنلاو
 «ىصاعملا نم عنميو .ةعاطلا ىلع هل اک ‹ زييمتلا دعب

 .اهنع فكلا داتعيل

 ال مئاهبلاف «مئاهبلا نم ًازارتحا ءاهيف فلكي ال لاح ىلع ناك

 ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو ؛يهنلاو رمألاب باطخلا يف لخدت
 بئرتي ال « رده ةميهبلا لعف : يأ (17(رابج ءامحعلا» : مالسلاو

 غ

 دحاو هل لصحي يذلا وه :غلابلا (لقاعلا غلابلا :وهو) :هلوق

 . '"'”ىثنأ ناك نإ ةعبرأ نم ًادحاو وأ ءًاركذ ناك نإ رومأ ةثالث نم

 يهنلاو رمآلاب فلكي الف ءريغصلا (غلابلا) :انلوقب جرخف) :هلوق
 ءزييمتلا دعب تادابعلاب رمؤي هنكلو ءغلابلا فيلكتل ًابواسم ًافدلكت

 (اهنع فكلا داتعيل ءيصاعملا نم عنميو «ةعاطلا ىلع هل ًانيرمت

 فيلكتل ًايواسم ًافيلكت يهنلاو رمألاب فلكي ال :ديقلا اذهل هبتنيلو
 . غلابلا

 هانرمأ ىلصي نأ دارأ ولف .ىهنلاو رمألا هيلإ هج وي هنإف الإو

 سيل ةالصلاب هايإ انرمأو ًاضوتي نأ هايإ انرمأ نكل ءأضوتي نأب

 كاذو «مازلإلا ليبس ىلع هب رمؤي غلابلا نأل كلذو «غلابلل انرمأك

 . مازلولا ليبس ىلع سیلو «بابحتسالا ليبس ىلع هب رمؤي

 )١15949(. سمخلا زاكرلا يف باب «ةاكزلا باتك : يراخبلا هاور )۱)

 )۴۳۳/١(. عتمملا حرشلا نم لقني (۲)



 ص 0
 .داسفإ وأ هريغ ىلع دعت هيف نوكي امم عنمي هنكلو .ىهنلاو

 تيبلا نم جرخو «معن :لاقو ءرهظلا لص :هل انلق ولف -
 له :انلقف ءءادغلا ىلإ ءاجو «لصي ملو ةركلا بعل ىلإ بهذو
 .مثأ ًاغلاب ناك ول هنكل «مثأي ال اذهف !تيلص ام :لاقف ؟تيلص

 . غلابلا رمأل ًايواسم ًارمأ سيل نكل رمؤي وهف :نذإ
 :لاقف «ةمرحملا رومألا نم اذك لعفت ال :هل انلق ولو -

 ءاهلعفف اهنولعفي نايبصلا دجوف جرخ مث !هللا ءاش نإ «معن
 لعفك اذه هلعف نوكي ال !معن :لاق ؟تلعف :هل انلق .عجرف
 .مرحملا نع فكلا داتعيل «كلذ نع ىهني هنكل «غلابلا

 ةبسنلاب نكل ءًابوجو ةالصلاب هرمأي نأ يلولا ىلع بجي نكل
 ءابوجو مرحملا نع هعنمي نأ هيلو ىلع بجيو «همزلت ال وه هل
 بقاعي مل مرحملا لعف ول يبصلا نكل «ةياعرلا باب نم اذهف
 سيلو  رهظي امك  ةلفانلا رجأ ةدابعلا ىلع ريغصلا رجؤيو .هيلع
 . ةضيرفلا رجأك

 رمألاب فلكي الف ءنونجملا (لقاعلا) :انلوقب جرخو) :هلوق
 ال نمو ءدصقلا هنم روصتي ال هنأل ؛ًاقلطم فلكي ال (يهنلاو

 :هل لوقن ال نونجملاف ءرمؤي نأ نكمي ال دصقلا هنم روصتي

 .ةدارإ الو هل دصق ال هنأل ؛لصو أضوتو دجسملا ىلإ بهذا
 (داسفإ وأ ءهريغ ىلع دعت هيف نوكي امم عنمي هنكلو) :هلوق

 . ءيش لك هنع عفتري هنأ هانعم سيل : يأ

 نم لك ىلع ىدعتي وأ سانلا نم هيقل نم برضي هنأ ولف
 !يهن الو رمأ هيلإ هجوتي ال نونجم وه :لوقي هيلوو ؛هيقل
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 دصق مدعل «لعفلا هنم حصي مل هب رومأملا لعف ولو

 .هنم لاثتمالا

 : لاقف داريإ نع فلؤملا باجأ مث

 يف ةيلاملا قوقحلاو ةاكزلا باجيإ اذه ىلع دري الو

 يدعتلا نم عنمي نأ بجي نكل ‹ حيحص :لوقن

 اذهف «ناودعلا ىلع ةداتعملا ةيراضلا ةميهبلا عنمن امك «داسفلاو

 فك اذه :لاقي نكلو «فيلكت اذه :لاقي الو «اهسنج نم

 .داسف

 ريعب لجرل ناك ولف .داسفإلا نع ةيراضلا ةميهبلا فك ١

 ءاهرش فكي نأب همزلن اننإف «هلجرب سانلا حمري وأ سانلا ضعي

 .هرش فكي نأب نونجملا ّيلو مزلن امك

 نيبو اهنيب لوحنو ءاهفكن نأ بجي ترعتسا رانلا نأ ول * 

 .داسفلا

 .داسفإ وأ دعت هيف امم عنمي نأ بجي نونجملا اذكهو

 دصق مدعل ءلعفلا هنم حصي مل هب رومأملا لعف ولو) :هلوق
 ‹يلصيل هيبأ عم جرخ نونجملا اذه نأ ضرُف ول (هنم لاثتمالا

 كلذ حصي مل ءمهلثم لعفف نولعفي سانلا ىأرف هيبأ عم ىلصو

 نك (ىلصل ناب نيفوتعبلا نعي نحت ليلو للا مدعل «هنم

 . انفاع مهللا ضرألا حسميو تفلتي

 يف ةيلاملا قوقحلاو ةاكزلا باجيإ اذه ىلع دري الو) :هلوق



 ت =
 .نونجملاو ريغصلا لام

 تدجو ىتم ةنيعم بابسأب طوبرم هذه باجيإ نأل

 . لعافلا ىلإ ال ببسلا ىلإ اهيف روظنم يهف ءمكحلا تبث

 ىلع ةاكزلا هيفف لام هل ناك اذإ نونجملا (نونجملاو ريغصلا لام
 ءارقف براقأ هل ناك اذإو .ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا لوقلا
 .ريغصلا كلذكو .هلام نم مهيلع قافنإلا بجو

 ريغصلا لام يف ةاكزلاب نومزلت فيك :لئاق لاق اذإف -
 ؟نيفلكم ريغ امهو امهلام يف ةقفنلابو «نونجملاو

 .لقعلاو غولبلا فيلكتلا طرش نم هنأ ىلع داريإ اذه -

 :هلوق باوجلاو

 تبث تدجو ىتم ةنيعم بابسأب طوبرم هذه باجيإ نأل)
 ةطوبرم ةاكزلاف (لعافلا ىلإ ال ببسلا ىلإ اهيف روظنم يهف ,مكحلا
 كلم يهو .ناسنإلا يف نوكت يتلا ةفصلا نع جراخ نيعم ببسب

 .كلاملا نع رظنلا عطقب «باصنلا

 لذ فا سو ةعوزللو يرل ةا اهيأ كلذكو
 ببسلا اذه دجو اذإف «ىنغلا عم ةبارقلاو ةيجوزلا ببسب ةطوبرم
 . مكحلا تبث

 :ىلاعت هللا لاق اذهلو ؛ًايولوأ أقلعت لاملاب قلعتي هنإ مث
 *٠١[. :ةبوتلا] ©ةَفَدَص ييو نم ڏُخ

 ضرتفا هللا نأ مهملعأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاقو
 . '"”(مهلاومأ يف ةقدص مهيلع

 .(57١”صر) مدقت )۱(



 سا 48

 ءرافكلاو نيملسملل لماش يهنلاو رمألاب فيلكتلاو

 هلوقل نا يس يس تو ىو
 0 للا ےہ رر ەز

 (es لإ ت و نم بقت نأ همم 3 ر امو : ||

 2 ر 1 ۹ ور ےس

 ٠٥٤[. :ةبوتلا] € لوس هلوسربو هلل اورفڪڪ

 فيلكتلا هيف طرتشي ال كلذلو «لاملا يف بجاو ًالصأ وهف

 . تاقفنلاو ةاكزلل ةبسنلاب «لام هدنع نم

 امأ (رافكلاو نيملسملل لماش يهنلاو رمآلاب فيلكتلاو) :هلوق

 .عامجإلاب اذهف «نيملسملل الماش هنوك

 مالسإلا لصأل ةبسنلاب اذهف ءرافكلل ًالماش هنوك امأو

 عوضخلاب وأ «مالسإلاب امإ مزلم رفاكلا نأ ينعي «عامجإلاب
 .ةيزجلا لذبك مالسإلا ماكحأل

 : عورفلا امأو

 هنأل :اولاق «بطاخم ريغ هنإ :لاق نم ملعلا لهآ نمف -

 ؛هعفنت ال ةبرقب برقتي نأ رفاكلا دارأ ول اذهلو ءاهل ًالهأ 052

 فيكف ؛اهب طاب سيل ناك اذإف «مالسإلا ةبرقلا طرش نم هنأل

 ! ؟فلكم هنإ "لو

 امب كلذل اولدتساو ءاهب بطاخم وه لب :لاق نم نم مهنمو -

 .٠ يل 6
 هرفك لاح هب e ل ركع ب :هلوق ۰

 اورفڪ هنا الا دهم I oes مو :ىلاعت هلوقل

 ١٤[(. :ةبوتلا] € وِلوُْسَربَو هللاي

 عفن تاذ اهنأ عم تاقفنلا نأ :ةيآلا هذه نم ةلالدلا هجو

 باب نم لبقي الف ؟هعفن ىدعتي ال امب فيكف «مهنم لبقت ال دعتم



 يهنل ۹۰ | لا

 لق# :ىلاعت هلوقل ؛ملسأ اذإ هئاضقب رمؤي الو

 :لافنألا] فلس دف ام ام مهل رم قس د ًاوهتني نإ اورفڪ َنِسَِإْل

 نأ ورمع اي تملع امأ» : صاعلا نب ورمعل ةَ هلوقو 2[

 .«هلبق ناك ام مدهي مالسإلا

 ةدابعف .ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلاو ءًالثم ةالصلاك «ىلوأ
 ًالهأ اوسيل مهنأل مهنم لبقت الو مهعفنت نل اهب اوبرقت ول نيرفاكلا
 ةحص وأ لام ةدايزك ايندلا نم ءيشب هللا مهعفني دق نكل «لوبقلل
 . كلذ هبشأ امو نينب وأ

 .:نوماملا ءاضقب ا (ملسأ اذإ هئاضقب رمؤي الو) :هلوق

 رجل رمي وهني نإ اورفڪ َنِسَِإَِل لق :ىلاعت هلوقل) :هلوق
 كرتو روظحملا لعف لماش اذهو ([*8 :لافنألا] فلس دف ام
 . ملسأ اذإ ءاضقلاب رمؤي الف .رومأملا

 هيلع انقيضل ءاضقلاب هانرمأ ول اننأ وهو :ةمكح ًاضيأ هيفو
 كيلع بجي :انلقو ةنس نونامث هلو ملسأ ولف «مالسإلا فاز
 نو تارك ريض هلو خاب كفو .فيلكتلا دعب تاف ام يضقت نأ

 امأو ءًاينغ ناك نإ ةاكزو ءمايصو «ةالص نم :ةنس نيعبس يضقي
 .ةلكشم هيف سيلف ةدحاو ةرمف جحلا

 ٌدع هللا ةمكح نم ناك اذهل «مالسإلا نع هل ريفنت هيف اذهف
 .هرفك لاح تابجاولا نم هكرت ام ءاضقب رمؤي اال رفاكلا نأ لجو

 نأ ورمع اي تملع امأ» :صاعلا نب ورمعل يي هلوقو) :هلوق
 . *”((هلبق ناك ام مدهي مالسإلا

 )1١( مقر ثيدح «هلبق ام مدهي مالسإلا نوك باب «ناميإلا باتك : ملسم هاور )١7(.
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 لولا :رثكلا ىلع تامادا هك د ىلع بقا اهنا

 قس يف ڪس ام# : 5 اذإ نيمرجملا باوج نع ىلاعت

 @ كيا مث د 3 ا
 م نزلا موي برك اكو 9 َنيِضِلَخا مم ضو اڪ
 . [رثدملا] 4(©) نقلا اتتا

 رمؤي الو ءهرفك لاح اهب رمؤي ال ناك اذإ :ليق نإف
 ؟اهب فلكم هنإ :انلوق نم ةدئافلا امف ءملسأ اذإ اهئاضقب

 : كلذ يف ةدئافلا : انلق

 هلوقل ءرفكلا ىلع تام اذإ هكرت ىلع بقاعي امنإو) :هلوق

 ل أولا 9 رس يف ڪک ال :اولئس اذإ نيمرجملا باوج نع ىلاعت

 نيا مم شرع اكسو 9 کنی ممل كن دلو © ©9 َِنَصَمْلا تي كت

 نا ولف ([رثدملا] 0*4 تقلا اتت ىح © نبدأ م 5 7 ©

 مهنأ لجأ نم مهباذع نإ :لاقو ةيآلاب لالدتسالا يف عزانم

 ؟نيضئاخلا عم اوضاخو نيدلا مويب اوبذك

 :باوحجلاف

 امهركذ ناكل «ريثأت ةقدصلاو ةالصلا كرتل نكي مل ول :ًالوأ

 ريثأت اهل نكل !اهوركذي ملف ءًاوغلو ًاثبع
 «رفاكلا نم رهطأو ءرهاط وهو ملسملا ناك اذإ :ًايناث

 .ىلوأ باب نم رفاكلاف ءروظحملا لعفو رومأملا كرت ىلع بقاعي

 يف اهب مكنت ةمعن لك ىلع بذعي رفاكلا نإ :لوقن لب
 بقاعي برشلاو لكألاو سابللاف «نمؤملل ةحابم تناك نإو ءايندلا

 ىلا ا تيز مرح نم لق :ىلاعت هلوق كلذ ليلد «رفاكلا هيلع



 7- ( ٠ .ZE ص رس - م يم ع e م ا ھر 7 رو

 اندلا وؤيحْلا يف أونماء نيل ىه لف قزرلا نم ِتبّيطلاو ءودابعل جخ
 لر ر ري مور لس

 .[87 :فارعألا] 4ٍةَميقْلا موي ُهَصِلاَح

 ماج تحمل اُنِمَعَو انماء يذلا لع سيل :ىلاعت لاقو
 أوت مث أوما أوت 2م تحصل و ا اومن ان اذإ ا انف
 . [ةدئاملا] * 62) نينا بي هلو أوُنَسْحَو

 ايف حاج ٍِتَسِلَملأ اليو أنما تدل لع سيل :هلوقف

 لد لقعلاو هيلع لد صنلاف «كلذ ىضتفي ىنعملا ىتح «كلذك

 مدا هدعأو هللا هقلخ يذلا لجرلا اذه نوكي فيكف

 عم ةيلوؤسم الو ةبئاش اهيف سيل «ةحابم هيلع هللا معن نوكت فيك
 ّرع - هللا ةيصعم ىلع هللا معنب ىوقتي لب «نايصعلاب هللا رهاجي هنأ
 كنأ ول «سانلا فرع ىف ىتح «لوقعملا فالخ اذه «- لجو

 ؛ةرخآلا یف مهباقع ةرثك ‹نوبطاخم مهنأ :انلوق ةلئافو

 .ىهنلا اولعفو رمألا اوكرت مهنأل ؛ءاملعلا لاق اذكه

 : ثحبلا اذه ةصالخ

 فكبلا لاو ريالا باطخلا هلا هجوك ىذلا 81 :الوأ
 وأ اهلسم نوكي نأ نيب اده ف فرق ال .لقاعلا غلابلا وهو

 . ًارفاك



 ةيلاملا رومألا ىف الإ نافلكي ال نونجملاو ريغصلا :ًايناث

 ال اميف تارافكلاو «تايانجلاو «تاقفنلاو «ةاكزلا :لثم ءطقف

 . فيلكتلا هيف طرتشي

 هيجوتل لثامم هجو ىلع ال نكل «يبصلا فلكي :ًاثلاث
 .غلابلا رمأل ًايواسم سيلف «غلابلا ىلإ باطخلا

 داسفلا فك باب نم تامرحملا نع نونجملا فكُي :ًاعبار

 2 .ناودعلاو ىذألاو

 مهنأ : هتدئافف ءرافكلل لماش باطخلا نإ :انلق اذإ : ًاسماخ

 .ةرخالا يف كلذ ىلع نوبقاعي

 يف رفاكلا هيلع بقاعي مالسإلا تابجاو نم بجاو لكف

 .داهجلاو ءجحلاو ءموصلاو «ةاكزلاو ءةالصلاك :ةرخآلا

 اهطرش نم نأل ؛رفكلا لاح ةدابعلاب رفاكلا رمؤي ال :ًاسداس

 لفت نأ e امو# :ىلاعت هلوقل ؛لبقت مل اهلعف ول لب «مالسإلا

 امك «[54 :ةبوتلا] #يلوسرو هلا اورفڪ رنا لإ وهف مهن

 نإ ًادرمَڪ َنِيِرَلِل لق# :ىلاعت هلوقل ؛ملسأ اذإ اهئاضقب رمؤي ال
 ظ .[۳۸ :لافنألا] فلس دق ان مهل رفعي اوهتنب

 امأ» :صاعلا نب ورمعل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقلو

 ظ . «هلبق ناك ام مدهي مالسإلا نأ ورمع اي تملع
 زواجتلاو «مالسإلا نع هل ًاريفنت كلذ ىف نال :ليلعتلاو

 .مالسإلا يف هبغري امم هنع وفعلاو

 يف مهلوق «عورفلا كرت ىلع نوبقاعي مهنأ ىلع ليلدلاو

 َنيكَسمْلا مهطن كن لو ) نيلصمْلا ترم كن رل اولاق# :باوجلا



 . [رثدملا] 4009 نيل ور بكد او @ نِي مم ضو انكحَو
 ريغل اهتقو نع ناسنإلا اهجرخأ اذإ ةتقؤم ةدابع لك :ةدعاق -

 ناسنإلا نأ ضرف ولف .مايصلاو ةالصلاك ؛اهؤاضق هعفني مل رذع

 ام هاضق ول هنأل ؛هيضقي ال :لوقن !ًادمعتم ناضمر مايص كرت
 .هتقو لبق هلعفك هتقو نع تقؤملا جارخإف «هعفن

 : ةلأسم

 :نالوق هيفف «همتي ملو جحلا يف يبصلا عرش ول -
 هب مزلي الفن ولو فلكملا نم همامتإ مزلي ام نأ : لوألا

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وه اذهو ؛جحلا لثم .فلكملا ريغ
 ا بهذم اذهو «همامتإ مزلي اميف ىتح مزلي ال هنأ ا

 «بهذملا اذه ىلإ ليمي عورفلا بحاصو «- هللا همحر  ةفينح

 . جحلا ةلأسم يف ًاضيأ هيل ليما انأو
 ايث علخو «هب مارحإلا نم بعت هنأ ول يبصلا :الثمف

 ا الف ءهنم جرخو كسنلا كرتو «ةيداع اا شيو مارحإلا

 . "”(ةثالث نع ملقلا عفر» :ِهِككَك هلوقل ؛فيلكتلا لهأ نم سيل هنأل

 نأ لوتقملا ءايلوأ دارأو دمعت اضخش نونجملا لتق اذإو

 نم نأل ؛نوباجي ال كلذ اودارأ ول :لوقن .نونجملا اولتقي
 ًاموصعم ًايمدآ هملعي نم دصقي نأ :دمعلا فيرعتو «دمعلا هطرش
 .دصق هل سيل نونجملا اذهو «هب هتوم نظلا ىلع بلغي امب هلتقيف

 ثيدح «ًادح بيصي وأ قرسي نونجملا يف باب «دودحلا باتك :دواد وبأ هاور )1١(
 «دحلا هيلع بجي ال نميف باب .دودحلا باتك ق : يذمرتلاو )۳°( مقر

 .بلاط ىبأ نب ىلع نع ؛(1/١۱۱) دنسملا يف دمحأو ؛(۳١١۱) مقر ثيدح



 n) ا
 : فيلكتلا عناوم ه

 .هاركإلاو «ءنايسنلاو «لهجلا : اهنم ‹عناوم فيلكتلل

 ءأطخلا ىتمأ نع زواجت هللا نإ» : ةي ىبنلا لوقل

 21ش / ees ol TE امو «نايسنلاو

 .داقي نأ نكمي الف «دصق هل سيلف «لتق ول ريغصلا ىتح

 . (فيلكتلا عناوم) :هلوق

 درت عناوم هذهو «فيلكتلل طرش عولبلاو لقعلا نم قبس ام

 الإ متت ال رومألا نأ :ةماع ةدعاق انب رم دقو ءطرشلا اذه ىلع

 . اهعناوم ءافتناو اهطورشو اهبابسأ دوجوب

 نم ثري بألا : ًالثمف .«ثرإلا بابسأ ىف كلذل لاثم زربأو

 اذإ بالا لق قبالا تومي نأ ةطر نم :طورش هل كل هبا

 ناك ولف «عناوم كانه كلذكو «هثري ال بألا لبق نبالا تمي مل

 :بآلا ثري ال ارح خيالاو اققر بألا

 (هاركإلاو ءنايسنلاو ءلهجلا :اهنم «ءعناوم فيلكتلل) :هلوق

 .كلذك وهو «ىرخأ عناوم كانه نأ ىلإ ةراشإ (اهنم) :انلوق

 :فلؤملا لوق «عناوم هذه نأ ىلع ليلدلاو

 امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع زواجت هللا نإ» :يي يبنلا لوقل)
 نع ناسنإلا هيف ئيطخي ام باكترا وه :أطخلا («هيلع اوهركتسا

 .ماغرإلاو بصعغلا ىنعمب :هاركإلاو



 يهنلا س

 ةنسلاو باتكلا نم دهاوش هلو ۰« ”یقهیبلاو هجام نبا هاور

 باتكلا نم دهاوش هلو «يقهيبلاو هجام نبا هاور) :هلوق
 ىف لاقم هيف ثيدحلا اذه نأ ةقيقحلاو (هتحص ىلع لدت ةنسلاو
 قص لف لذت ةديبتلاو:ىاعكلا قع دهاوتش هل نكلو :ةدداتسإ
 : هدهاوشل ل وبقم انه نوكيف

 أ ايس نإ [َنْرِجاَوَت ال اَير## :ىلاعت هلوق :باتكلا نمف
 . '7(تلعف دق» اا هللا لاقف ۲۸١[« :ةرقبلا] 4 اان

 .] a Î رَدَكَمَت ات نكدلَو وہ Ek ف 00

 . لهجلا أطخلا نمو «نايسنلاو أطخلا انه ركذف

ng e ie Eدعب نم هاب ا  

 4© ٌريِظَع 652 ر ا ثيم ا
 .[لحنلا]

 دعب باوجلا تأي مل «هدنميِإ ٍدَعَب ْنِم هلل رفڪ نم#
 نم باوجلاو مكحلا لبق ءانتتسالا ءاجو «مكحلا تأ ملو

 مقر ثيدح «يسانلاو هركملا قالط باب «قالطلا باتك :هجام نبا هاور )۱(

(T0 (TET)يقهيبلاو  )باتك :هحيحص يف نابح نباو )0/۷ 

 ؛(9١511) مقر ثيدح «ةمألا لضف باب ءةباحصلا بقانم نع وي هرابخإ
 . سابع نبا نع ؛(57/5١5) مكاحلاو

 ثيدح «قاطي ام الإ فلكي مل - ىلاعتو هناحبس - هنأ نایب باب :ملسم هاور (۲)
 )١55(. مقر



 .مومعلا اذهل ناسنإلا مهوت عفد يف عارسإلا لجأ

 د اقلاع رفكلا يف هاركإلا ناك اذإف 4 رك الإ

 . ىلوأ باب نم هنود امف «هيلع همكح بترت

 نكلو ءاذه انعضو انتيلو «نآرقلاب ًالوأ لدتسأ نأ لإ بح أ

 نم ليلدلا اذه ريرعت يلع بعصي «نيئدتبملل عوضوم باتك اذه

 .نآرقلا

 ثيداحألاب مث «نآرقلا هب لدتست ام لوأ لاح لك ىلع

 اذإ فاعضلا ثيداحألاب مث «ناسحلا ثيداحألاب مث ءحاحصلا

 . نسحلاب اهقحلتو اهيوقت دهاوش اهل ناك

 لهجلا نأ ىلع نآرقلا نم ةلدألا انررق دق لاح لك ىلع

 ظ .مكحلا طقسي هاركإلاو نايسنلاو

 وهو ملكت امل مكحلا نب ةيواعم ثيدحف :ةّنسلا نم امأ

 اب يبنلا هرمأي ملو «لهاج هنكل «ةالصلا لطبي مالكلاو «“”يلصي

 ىلع مكحلا بترت نم عنام لهجلا نأ ىلع لدي اذهو «ةداعإلاب

 . لعفلا

 ‹برشو لكأف مئاص وهو يسن نم» :ِلك هلوق :رخآ ليلدو
 . "«هاقسو هللا همعطأ امنإف «هموص متيلف

 .(7717ص) هجيرخت يتأيس )١(

 مقر ثيدح ا لكأ اذإ مئاصلا باب «موصلا باتك :يراخبلا هاور (؟)

 ءرطفي ال هعامجو هبرشو يسانلا لكأ باب «مايصلا باتك :ملسمو ؛(١۱۸۳)

 .ةريره يبأ نع ؛(900١١) مقر ثيدح



 قالط ال» : لكي لوسرلا لوق نم ذخؤي نأ نكمي هاركإلاو
 ردقي ال هيلع ًاقلغم قالطلا نيح ناسنإلا راص اذإ ,«''"«قالغإ ىف
 اذه ناك ءاوس «قالط هيلع سيلف «هسفن ىف فرصتلا ىلع

 قالغإلا ناك وأ ةوكسل قالغإلا ناك وأ « بضع ةن قالغإلا

 ةسوسولاب - ةيفاعلا هللا لأسن - باصي سانلا ضعب نأل ؛ةسوسول
 هتج ورز قلطو هتجوز قلط هنأ هسفن يف ركفي هاقلتف «قالطلا يف

 نأ زوجي الو «هقالط عقي ال اذهف !قلاط اهنأو . . .هتجوز قلطو
 نود قالطلا عقوأ امنإ نيكسملا اذه نأل ؛قالطلا اذه عقي
 .هرايتخا

 تككش انأ هللاو :لوقيو ثدحلا ىف كشي يذلا لجرلا لثم
 سمب امإ :ثدحي بهذ مث !ثدحم ينأ نظأو «ثدحلا يف
 ام لعفا ء.أطخ اذه :لوقن !كلذ ريغ وأ «ءاسقب امإو «هجرف

 عمست ىتح فرصنت الو ‹ نيقيلا ىلع ناف «تككش اذإ «هب ترمأ

 .رومأم كرت يف وأ روظحم لعف يف نوكي نأ امإ :لهجلا

 : ًاقالطإ ءيش هيلع بترتي ال هنإف ءهروظحم لعف يف ناك نإف
 الهاج نوكي نأ نيب قرف الو «ةرافك الو مئإ الو ءاضق ال

 .لاحلاب ًالهاج وأ مكحلاب

 الف ءهميرحتب ًالهاج ًامرحم لعف نم لك :ةماعلا ةدعاقلاف

 مقر ثيدح .طلغلا ىلع قالطلا يف باب .قالطلا باتك :دواد وبأهاور (۱)
 مقر ثيدح «يسانلاو هركملا قالط باب «قالطلا باتك :هجام نباو ؛)۱4۳)
 .ةشئاع نع ؛(77/57/5) دمحأو ؛(55١3)



 مس ص ص رص ر ا

 ۲۸١[. :ةرقبلا] € ااا وأ اتي نإ [َنّذِاَوُم ال ارل : هيلع ءىش

 لاكشإ الو «ىعرشلا ليلدلا ةهج نم هيف لاكشإ ال اذهو

 . قيبطتلاو روصتلا ةهج نم هيف

 :روظحملا كرتو رومأملا لعف نيب قرفلاو

 . هع ىهنملا وه هداجيإ نوكي ام وه مارحلا نأ

 .هنع ىهنملا وه هؤافتنا وأ همادعإ نوكي يذلا وه بجاولاو

 لعف داجيإ موصلا يف لكألاو ءرومأم كرت موصلا مدعف

 ظ . روظحم

 نكل ؟ هتحورز عماج ةفلدزم ةليل يفو ‹جحلاب مرحم لجو

 ىهتنا دق هنأ ينعي ''"«ةفرع جحلا» :لوسرلا لوق نأ تننظ :لاق
 ! ةف رعب تفقو دقو «جحلا

 !مارح هنأ ملعي مل هنأ ماد ام ٠ءيش هيلع سيل هنأ حيحصلاف

 هنأ ملع دق هنأل ؛ًائيش هيلع نإ :ةلأسملا هذه ىف لاقي دقو
 جرخ هنأ ملع اذإ الإ أطي نأ نكمي الف ءأطولا هيلع مرح همارحإب

 .لاؤسلا مدع ىف طرفم اذهف .مارحإلا نم

 عامجلا نأ هنم اظ ناضمر راهن يف هتجوز عماج ول نكل -

 انأ :لوقي ءأريثك هنع لأسنو عقاو اذهو هب سأب ال لازنإ نودب

 .جحلا كردأ دقف عمجب مامإلا كردأ نميف باب ءموصلا باتك :يذمرتلا هاور )١(

 ‹ةفرعب فوقولا ضرف باب ‹جحلا كسانم باتك : يئاسنلاو (AAA)¢ مقر ثيدح

 ةليل رجفلا لبق ةفرع ىتأ نم باب «كسانملا باتك :هجام نباو ؛(757/0)

 رمعي نب نمحرلا دبع نع )۳٠۹/٤( دمحأو ؛(65١1١7) مقر ثيدح «عمج

 . يليدلا



 - ًاموص دسفي الو ًالسغ بجوي ال لازنإ نودب عامجلا نأ تننظ
 . هيلع ءيش ال ةدعاقلا هذه ىلع ءانبف

 رجفلا نأ ًاًناظ ناضمر راهن يف هتجوز عماج ًالجر نأ ولف -
 ؛ةرافك الو ءاضق الو مثإ هيلع سيلف ءهعولط نيبت مث .علطي مل

 .رۇدغق ةا

 هنإ :لاقو تادسفملا نم عامجلا ءاملعلا ضعب ىنثتسا دقو

 اولدتساو «مايصلا وأ جحلا يف ًالهاج ناسنإلا ناك نإو دسفم
 يذلا لجرلا نأ ةريره بأ ثيدح ىف ءاج امب موصلل ةبسنلاب

 اذهو :اولاق .ةرافكلاب هرمأف .تكله «هللا لوسر اي :لاق

 . لهاج لجرلا
 .ًاملاع ناك هنأ ىلع لدي !تكله :لجرلا لوق نإ :لوقن

 .مالكلا اذه لوقي ءاج مث «لعف نأ دعب ملع :اولاق نإف

 .لصألا فالخ اذه :انلق

 يف لاصفتسالا كرتو «لصفتسي مل يب يبنلا :اولاق نإف
 عامجلا :نولوقيف ء«لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني لامتحالا ماقم

 ؟اًقلطم ةرافكلل بج وم ناضمر راهن يف

 ءًاحضاو رمألا ماد ام لاصفتسالل ةجاح ال هنأ :باوجلاف
 ًالكشم رمألا نوكي امنيح لصفتسُي امنإ !تكله :لوقي لجرلاو
 وهو دجسملا لخد دقو سلج لجرلا ىأر امل لصفتسا دقف

 . هيلع ركني ملو ''1!52؟تيلصأ» :هل لاق بطخي

 .(577ص) هجيرخت يتأيس )١(
 - نأ هرمأ بطخي وهو ًالجر مامإلا ىأر اذإ باب «ةعمجلا باتك :يراخبلا هاور (۲)



 .ةماع ةدعاقلا هذه ىقبت :نذإ

 ةالصلا هيلع لوسرلا دهع يف عقو هنأ ملعأ ال جحلا يف

 نإف .ةباحصلا نع درو نكل «جاح وهو عماج ًادحأ نأ مالسلاو
 نم نأ ةباحصلا نع درو هنأ ًاقلطم بوجولا ىلع ليلدلا :اولاق

 ظ .اولصفي ملو اولصفتسي ملو ءاذكو اذك هيلعف عماج
 مكح ال «تقولا يف بجاولل نايب اذه :لاقي نأ باوجلاف

 عقار لك ىلع
 «ةنيعم ةيضق يف نيعم لعاف ىلع ءيشلاب مكحن نأ نيب قرف

 .ءيشلا اذه مكح نيبن نأ نيبو

 للحتلا لبق كسنلل دسفم جحلا يف عامجلا نإ :تلق اذإف
 همزلي كلذ لعف نم لك نأ كلذ ىنعم له «ةندبلل بجومو لوألا
 ؟مكحلا اذه

 نأ مزلي له ءرفك اذك لاق نم :تلق ول امك .ال :باوجلا

 ل ؟هرفكب مكحي لاق نم لک نوكي

 لعافلا ىلع اهيف مكحن يتلا ةنيعملا ةيضقلا نيب قرف كانهف
 . ماعلا مكحلا نيبو « هنيعب

 ءًاضيأ رابخألا يف تباث ماكحألا يف تباث اذه نأ امكو

 لجرلا يف لوقن ال نكل «ةنجلا يف نمؤم لك نأب دهشن نحنف
 جحيو قدصتيو موصيو يلصي هانيأر اذإ ؛ةنجلا يف هنإ :نيعملا

 .ريخلا بحيو

 مامإلاو ةيحتلا باب ‹ةعمجلا باتك : ملسمو (AAA)¢ مقر ثيدح ‹ نيتعكر ىلصي =

 . هللا دبع نب رباج نع «(41/5) مقر ثيدخ «بطخي
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 ال نكل ؛ًاماع ًامكح ؛رانلا يف رفاك لك نأب دهشن امك

 . اح لازي ال وهو «رانلا ىف نيعملا رفاكلا لجرلا اذه نأب دهشن

 ام ركذ وأ «مكحلا ركذ نيب قرفلا فرعن نأ بجي :نذإ

 . لعافلا نع رظنلا عطقب «مكحلا هب تبثي

 هيلعف «ءجحلا يف لوألا للحتلا لبق عماج نم :لوقن نحنف

 يفتنت ىتح درف لك ىلع مكحلا اذهب مكحن ال نكل

 عناوملا نم - كش الب  لهجلاو «عناوملا

 دسفيو «ءاضقلاو «ةيدفلا همزلي هنإ :ءاملعلا ضعب لوق امأو

 نم هريغ نيبو عامجلا نيب قرف ال هنأل ؟ حوجرم لوق اذهف !هكسن

 ت کن نو :ديصلا يف لاق هللا نإ لب .تاروظحملا
 را مح اف

 ءدمعلا هللا طرتشاف [45 :ةدئاملا] 4ِوَمَنلَأ نم لف ام لَم م

 ًادماع سيل نكل لعفلل ًادماع ناك نإو ل ل

 .هلعف ام مارح هنأ ملع ول ,مثولل

 ا ميئأتلا عفترا اذإف «ميثأتلا راثآ ةلازإل يه امنإ ةرافكلاو

 اذه وأ مثولا اذه ريفكت لجأل ةرافكلا نأل ؛ةرافكلا عافترا

 .ةرافك الف ؛مثإ الو بنذ ال ناك اذإف «بنذلا

 اهيف نأ ناسنإلا لهجو «ةرافك اهيف ةيصعملا تناك ول نكلو

 ءاهب هلهجل ةرافكلا هنع طقست ال ‹ةيصعم اهنأب هملع عم ةرافك

 .مثإلا هنع طقسي ال امك

 ينمزلي هنأ تملع ول :لوقي لجرلا اذه نإ :لئاق لوقي دق



 تملع ول :ناضمر يف عماج يذلا لوقيف !تلعف ام ةرافكلا هذه

 تيقبلو !تلعف ام «نيعباتتم نيرهش مايص وأ «ةبقر قتع يلع نأ
 !يتجوز بنتجأ رهشلا لك - متئش نإ -

 ام «ةيصعملا ىلع بترتي اذام ملعت نأ طرتشي ال :لوقن

 رع هللا تامرح كاهتنا ىلع تأرجت دقف «ةيصعم اهنأ تملع تمد

 .ةرافكلا كمزلتف «- لجو

 .ليلعت نآلا هتلق يذلا اذه

 «ةريره يبأ ثيدح نم '!”نيحيحصلا يف تبث ام كلذ ليلدو
 لأسي ءاجف «ناضمر راهن يف هتجوز عماج يذلا لجرلا ةصق يف

 ؟يلع اذام : ليم لوسرلا

 املاع ناك ول هنأل ؛ةرافكلاب ًالهاج ناك هنأ ىلع لدي اذهو

 . اهنع لأسي ِتأي مل اهب
 صن هنأل «ةرمجرا الو قا رهام اد الجر نأ ولف

 نأ نظأ تنك «مجرلا نصحملا ينازلا ّدح نأ تملع ام :لاقف
 ا دوضحملا ريثك هاج ةا داخ نأ ولج

 . مجرت ذئنيحو «ةبوقعلاب ملعت نأ طرتشي ال :لوقنف

 يف قداص وهو ا ير مدعي ال هنإ :لاق ول امأ

 «ةديعب ةيداب يف ًاعشان وأ «مالسإلاب دهع ثيدح هنوكل «هاوعد

 ءيش هل نكي ملو ناضمر يف عماج اذإ باب .موصلا باک :يراخبلا هاور )010

 ظيلغت باب «مايصلا باتك : ملسمو IAT)¢ £( مقر ثيدح ءرفكيلف هيلع قدصتف

 مقر ثيدح «ةرافكلا بوجوو مئاصلا ىلع ناضمر راهن يف عامجلا ميرحت

 )١1١١1(.
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 ءيش الف هميرحتب ًالهاج ًامّرحم فلكملا لعف ىتمف
 .مالكلا ميرحتب هاهاج ةالصلا يف ملكت نمك هيلع

 هايل يول يلا : ينعي - ةيعرشلا دودحلا نوفرعي ال
 .دحلا هنع طقسي اذهف

 هيلع سيلف :ًالهاج ًامرحم لعف نم لك نأ : لصاحلاو

 .دحلا هيف اميف دح الو .ةرامك هيف اميف ةرامك الو .مثإ ال ؟ ءىش

 ؟ىعدا نم لك نم لهجلا ىوعد لبقت له :لاقي نأ يقب

 نم لك له «لهاج انأ :لئاق لاق ولف ءدرت ةلأسم هذهو
 ؟لهجلا يف ذ هاوعد لبقن لهاج هنأ ىعدأ

 تبثي هنإف «هقدص ىلع لدت نئارق تخ نزف ‹ ليصمت هيف

 : الف الإو «لهاجلا مكح هل

 نأ فرعي ال هنإ :نيملسملا دالب ىف شاع لئاق لاق ول -
 .نيملسملا نيب لهجي ال اذه نأل ؛هلبقن ال «مارح رمخلا برش

 : هل لوقن انئإف .مارح رمخلا نأ ملعي ملو .لصألا نم نيملسملا

 هنأل ؛ايندلا يف ةبوقع الو «ةرخآلا يف مثإ ال .كيلع ءيش ال
 . لهاج

 حجارلا لوقلا ىلع ءيش اهنم ىنثتسي ال ةدعاقلا هذهو

 تاروظحم الو «مايصلا تاروظحم الو «مارحإلا تاروظحم

 . لهجلاب طقست تاروظحملا لكف «ةالصلا
 مثأي ال (مالكلا ميرحتب ًالهاج ةالصلا يف ملكت نمك) :هلوق



 .مومعلا يف ةلخاد ةلأسملا هذهو ءهتالص لطبت الو

 هللا يضر  مكحلا نب ةيواعم وهو : اضيأ ضاخ ليلد اهلو

 نم لجر سطعف ء«يلصي وهو ةئ لوسرلا عم لخد نيح «- هنع
 هبطاخي هللا كمحري :ةيواعم لاقف ءهلل دمحلا :لاقف موقلا

 . مهراصبأب سانلا هامرف - ًاباطخ

 يوارلا رّبع نكل ؛مهراصبأب هيلإ نورظني اولعج :ينعي
 لوقي اذهلو !راكنإلاو رظنلا ةدشل ؛هيلإ اورظن :لقي ملو ءاذهب
 .داح رظنب :ينعي ءرظنلا نم ررشب ينامر نالف :ةماعلا

 دازف !هايّمأ لكثاو :تلقف ءمهراصبأب سانلا ينامرف :لوقي

 .هنوتكسي مهذاخفأ ىلع نوبرضي اولعجف ءرخآ ًامالك ملكتو

 لجرلا نكل ءةالصلل لطبم هنأ كش ال مالكلا اذه

 ءاقالطإ ملع ام لوألا يف نأل ؛رذعأ لوألا همالكو .لهاج

 نوركنم مهنأ ملع مهراصبأب سانلا هامر امل يناثلا يف نكل
 دقو «ةالصلا يف هملكت لجأ نم مهراكنإ نوكي دق ءائيش هيلع
 كش ال نکل و هتيمشت ةباجإ لجأ نم مهراكنإ نوكي

 ادهلو ؛راکنإلا قحتسي , ًائيش لعف هنأ يف ةهبش هدنع ماق دق هنأ

 !هايّمأ لكثاو :لاق

 مارح هنأ نظ ام  هنع هللا يضر  ةيواعم نإ :لوقن امبرو

 لكثاو :لاق اذهلو ؛ًالثم بدألا فالخ اذه نأ بسحي ءًالصأ
 .دحلا اذه ىلإ لصي مالكلا نأ يردي ام نكل !هايمأ

 هتالص نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا فرصنا املف :لوقي



2 2037 

 اذإ هؤاضق همزلي مل هبوجوب الهاج ابجاو كرت ىتمو

 ءهنم اهيل خا نلعب تيأر ام «یمأو وه ىبأبف :لاق «هاعد

 حلصي ال ةالصلا هذه نإ» :لاق امنإو ير الو ينرهك ام هللاو

 ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا وه امنإ «سانلا مالك نم ءيش اهيف

 .لاق امك وأ ''”«نآرقلا

 ال لهاجلا نم مالكلا نأ ىلع اذه لدف .ةداعاإلاب هرمأي ملو
 . ةالصلا لطبي

 . لقني ملو هرمأ هلعل :لئاق لاق ول نكل

 ةداعإلا تناكل ةداعإلاب هرمأ ول هنأل ؛دراو ريغ اذه :لوقن

 ال هنأل ؛انيلإ تلقنل هللا ةعيرش نم تناك ولو «هللا ةعيرش نم

 . لقنت الو لمهت ةعيرشلا نأ نكمي
 هللا مهمحر ءاملعلا ضعب نأل ءاهيلإ هبنتلا بجي ةدعاق هذهو

 !لقني ملو ناك هلعل :داريإلا اذه لثم نودروي

 مل نإو مومعلاب ذخأن اًنَكل «مومع اندنع ناك ول .ال :لاقيف
 ولو ملكتملا نأ ىلع لدي مومع اندنع ام نكل ؛هب لمع هنأ ملعن

 . هتالص لطبت الهاج ناك

 هرمأل ءهيلع ةبجاو ةالصلا ةداعإ تناك ول :لوقن نذإ

 ةداعإلاب هرمأ اذإ هنأل ؛انيلإ لقنل هرمأ ولو «كلذب لكك يبنلا
 نو ا لقت نأ دي رو هللا ةعبرتا نه ةفاعإلا تا
 . ظوفحم عرشلا

 اذإ هؤاضق همزلي مل «هبوجوب ًالهاج ًابجاو كرت ىتمو) :هلوق

 ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسم هاور )١(

 .يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع )٥۳۷(« مقر ثيدح «ةحابإ نم ناك ام خسنو



 ا جك 2

 .هتقو تاف دق ناك

 ناكو - هتالص يف ءيسملا رمأي مل ايب يبنلا نأ ليلدب

 ‹تاولصلا نم تاف ام ءاضقب هرمأي مل  اهيف نئمطي ال

 . عورشملا هجولا ىلع ةرضاحلا ةالصلا لعفب هرمأ امنإو

 هتالص يف ءيسملا رمأي مل يب يبنلا نأ ليلدب ءهتقو تاف دق ناك

 امنإو ءتاولصلا نم تاف ام ءاضقب هرمأي مل - اهيف نئمطي ال ناكو -

 (عورشملا هجولا ىلع ةرضاحلا ةالصلا لعفب هرمأ

 اذهف «ببسب ديقم الو تقوم ريغ نوكي نأ امإ :بجاولاو
 .ملع ىتم هّلَعَف ءملع مث ًالهاج هكرت اذإ

 رع هللا هانغأ نمف ءروفلا ىلع بجاو جحلا :هلاثم

 يف جحي ملف «روفلا ىلع بجاو جحلا نأ ملعي ملو « لجو
 ىتم :هل لوقن ؛ةثلاثلا ىف الو «ةيناثلا ىف الو ءىلوألا ةنسلا

 هع كو تقوي ملا اذه نآل ميش كلم لو مكن فعلع
 اسس

 مثأي هنإف «هرخأو ءروفلا ىلع بجاو هنأب ملعي ناك نإ امأ
 .تقوم ريغ هنأل «هتمذ يف قاب جحلا بوجوو «ريخأتلاب

 ملعي ال وهو «تقولا تافو ءاتقؤم نوكي نأ اننا ونعم

 : نيتلاح نم ولخي ال اذه :لوقنف «هبوجوب
 ةهبش هدنع نوكي ثيحب ءًأرصقم نوكي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 .لاؤسلا كرتي نكلو «بوجولا يف
 ؛ًالهاج هكرت ولو «قبس ام ءاضقب مزلي هنأ يف كش ال اذهف

 :ىلاعت هللا لاق ءلأسي نأ هيلع بجاولا نأل ؛طرفم رصقم هنأل



 ناسنإ لكو ٤١[« :لحنلا] 4نوُماَم ال رنک تك نإ دِّذلأ لهآ اولس
 ريغ وهف ءطرفم لجرلا اذهو ءرصقم لجرلا اذه : -

ay 

 لمرلا ىف هسأر سدي «بجاو اذه :ليق امل اذاملف
 رم كم نإ :ناستؤلل لين ولو هاذه وجي الف تكسو
 ؛ضرملا هب ىرشتساو «ىخارتو تكس مث ءاضرم هب نأ هبتشاو
 . سانلا همولي

 .ًاديدش نوكي ًانايحأو ءافيفخ نوكي ًانايحأ طيرفتلا اذهو

 ءيشلا اذه نأ هبلق ىلع أرطي مل نأب ًافيفخ نوكي ًانايحأ
 مل يهو ضيحلا اهيتأيو «ةريغص يهو تغلب ةأرما لثم «بجاو

 نأ ىلع ءانب ءموصت الو يلصت ال تناكف «ةنس ةرشع سمخ متت

 نم ًاريثك نإ ذإ ءعقاولا يف فيفخ هنكلو «طيرفت اذهف
 .مهفلا اذه مهفي سانلا

 نوملكتي اهلهأ ناك اذإ ءًاطيرفت نوكي ال دق نكلو
 «ةنس ةرشع سمخ هل مت اذإ الإ غلبي ال ناسنإلا نأب نوثدحتيو

 . ةليعب ةيداب يف تأشن يتلاك نوكت ذئنيحف

 نأ ناسنإلا عمسي نأ لثم :ًاديدش طيرفتلا نوكي ًانايحأو
 اما اتيإ# :لوقي هللا نإ ا ا «بجاو ءيشلا اذه

 3 ٠١ :ةدئاملا] 2 ہک دبي نإ ايشا نع اولس ا أوُنَماَ بلا

 اطير طرفم اذهف «بودنم وأ بجاو وه ام لأست ال «تکسا

 :زذعب ال هنآ :ك الف + اديدنك



 لهاستو «بجاو ءيشلا اذه نأب عمسو «ربخلا هاتأ اذإف

 هنأ كش الب اذهف !تكسا !ءيش نع لأست ال :لاقو نواهتو

 .رثكي مل وأ ءاضقلا رثك ءاوس ءءاضقلاب مزليو «طرفم

 امبر ءريسي لهس هطيرفت نإ :انلق يذلا يناثلا نكل

 امبر ؛لامعألا وأ مايألا هيلع ترثك نأب «قش اذإ هنإ :لوقن

 ةقشم نأل ؛هنع ىفعي لمعلا ةقشمو طيرفتلا ةلوهسل هنإ :لوقن

 هذهب سانلا مازلإل هيلإ ناسنإلا نئمطي ليلد ىلإ جاتحت لمعلا
 .ةقشملا

 تهبتشا اذإ هنأ :ةراهطلا باتك ىف ءاملعلا ضعب ركذ اذهلو

 يلصي رثكت مل اذإو «ىرحتي هنإف ‹ترثكو ةسجنب ةرهاط بايث

 .ةالصلا ديعيو سجنلا ددعب

 :مهتجحو اذه يف لصأ مهدنع ءاملعلا نأ مهملا

 هرم .ةقشملا هذهب سانلا مزلن نأ نكمي ال ةقشملا عم
 . حضاو

 . بجاولا كرتل ةبسنلاب ةلأسملا هذه يف انل ررحت يذلا اذه

 نم ءىشلا اذه بوجو هلاب ىلع أرطي ال نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 !هلعفي هنأ هيلإ رظني نم هدنع سيلو «هلايخ يف رودي الو ءلصألا
 ملو «لهاج هنأل ؛تاف ام ءاضق همزلي الو ءروذعم اذهف

 ةلدألا هيضتقت يذلا وه اذه «لاؤسلا يف طرفي ملو «مثإلا دمعتي

 !روذعم هنأل ؛لمأتلا دعب

 لخد لجرلا اذه نإف «هتالص يف ءيسملا ثيدح اذه ليلدو

 درف لَك يبنلا ىلع ملسف ءاج مث ءاهيف نئمطي ال ةالص ىلصو



 .''”«لصت مل كنإف «لصف عجرا» :لاق مث مالسلا هيلع

 .تارم ثالث «لصت مل كنإف « لصف عجرا)» : رع لاقف

 ءاذه ريغ نسحأ ال قحلاب كثعب يذلاو :لجرلا لاقف

 !ینمّلعف

 مسقي ملو «قحلاب هثعب يذلاب مسقي ؛يلصي فيك يردي ال لجر
 هناك .قحلاب ثوعبم هنأل ؛هلوقي ام مزتليس أ 5 ةراشإ ؛ هللاب

 | ( !قحلاب
 - هللا وهو  ميركلا مسالا ىلإ بهذي هنإف انلثيِل ىرج ولو

 !اذه ريغ نسحأ ام هللاو :لوقيف

 مل ويو لوسرلا نكلو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا همّلعف

 رهاظلاو ءرصقي مل هنأ ملعنو ‹ لهاج هنآل ؛ قبس ام ءاضقب هرمأي

 .تاوصلا هجولا ىلع اهديعي نأ هرمأف ءةالصلا تقو ىف ناك هنأ

 هيلع دروأ نأب مقتسي مل نإو «كاذف ليلدلا اذه ماقتسا نإف

 انإف ؛ةلفان نوكت دق «ةضيرف لصي مل ىلص يذلا اذه نوكي نأ
 : لوقن

 يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب «ةالصلا ةفص باتك :يراخبلا هاور )١(
 .ةالصلا باتک : ملسمو VT) €( مقر ثيدح ءرفسلاو رضحلا نزف اهلك تاولصلا

 .ةريره يبأ نع (۳۹۷) مقر ثيدح «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب
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 ةقفاوم ةالصب هيف بلاطي تقو يف لاز ام هنأ وهو «يوق ليلعتلا
 . اهب مزليف «عرشلل ةقفاوم ريغ ةالص ىلص لجرلا اذهو .عرشلل

 ةالصلا هيلع لوسرلا دهع يف ةلبقلا تفرص :رخآ ليلد

 لهآ لثم «تفرص نأ دعب ةلبقلا ريغ ىلإ سانأ ىلصو «مالسلاو

 نإ :مهل لاقو ‹«حبصلا ةالص يف لجر مهيلإ جرخ ىتح «ءابق

 يف مهو «ةبعكلا لبقتسي نأ رمأ نآرق ةليللا هيلع لزنأ هي يبنلا
 اوناك ًالوأ مهنأل ؛ةلماك ةرادتسا ةبعكلا ىلإ اورادتساف «مهتالص
 سدقملا تيب اولعجف نآلا امأ «مهرهظأ فلخ ةبعكلا اولعج دق

 ناكم راصف .مهرهظأ فلخ لبق نم هيلإ نولصي اوناك نيذلا

 وع املا ناكم وه مامإلا

 مهنإف ءمهلهجل «قبس ام اوديعي ملو ةالصلا اوفنأتسي ملو
 .ةداعإلاب وي يبنلا مهرمأي ملو .فلتخا عرشلا نأ اوملع ام

 يه ةلبقلا نأ لصألا «لصأ ىلع اونب مهنأل ؛نوروذعم ءالؤهو

 . ةلبقلا ىلإ تخسن اهنأ نيبتي ىتح «لبق نم هيلع تناك امك

 امبرف «مهب ملع ةي يبنلا نإ :لاق نم :لئاق لاق ول نكل -
 ! ؟كلذ هغلبي مل

 ملع دقف ءملعي مل لوسرلا نأو اذه حص نإ :لوقن -

 ةالصلا هيلع لوسرلا دهع يف عقي ءيش لكو «- لجو رع - هللا هب
 وهف ةداع ناك نإو ‹عورشم وهف ةدابع ناك نإ وهف «مالسلاو

 ةداعإلا ري مل نمو ةلبقلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 نم ةلبقلا ليوحت باب .ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم هأورو )€۳(

 )٥۲١(. ةبعكلا ىلإ سدقلا



 ىلاعت هللاف «ملعي مل ةي لوسرلا نأ انضرف ول اننأل كلذو «حابم
 .هعرش فلاخي ءيش نع - لجو رع هللا تكسي الو ‹«ملع دق

 هللا نم َنوُفْحَحسم الو سالا نم و َنوُفْحَتْسَي» : ىلاعت هلوق ليلدلاو
 نورتتسم مهف ١١۸[ :ءاسنلا] لولا نو نمي اك ام نوبي ذِإ ُمُهَعَم وهو

 .- لجو رع هللا نيب ءىضري ال ام اوت امل مهنكل «سانلا نع
 الف هللا يضري ال وهو هب ملعُي ال ًائيش لعف نم لك :نذإ

 .- لجو رع - هللا هنيبي نأ دب

 ةيداب يف ًائشان ناسنإلا نوكي نأ :طيرفتلا مدع روص نمو
 ال .هيلع ءيش ال اذهف ؛انيش هللا ماكحأ نع يردي ال «ةديعب

 وأ طرشب اهيف لخأ وأ ءالصأ ةدابعلا كرت ءاوس ءءاضق همزلي

 هب رومأملا ناك اذإ الإ ءًاقالطإ هيلع ءيش الف «بجاوب وأ نكرب
 .هب بلاطم وهف «هتقو ىقب دق

 نأب كلذو «تقولا يف وهو ةدساف هتالص نأ ملع ول :لثم

 دلبلل لصو املو «ةحيحص ةالص اهنأ ىلع هتيداب يف الثم اهالص
 مزلي هنإف «قاب تقولاو !ةلطاب ةالص هذه :اولاق لعف امب ثدحو
 اهلعف اذهو «يعرشلا هجولا ىلع اهب ًابلاطم لاز ال هنأل ؛اهتداعإب

 . اهتداعإب مزليف «يعرش ريغ هجو ىلع
 ال اهنأ هنظل ةالصلا كرت مث «غلب لجر وأ تغلب ةأرما -

 ال وأ ءاضقلاب همزلن لهف «ةنس ةرشع سمخ غلبي ىتح هيلع بجت

 ؟همزلن

 «مزلي هنأ - ينم ىتح - ءاملعلا دنع ةماعلا نآلا ىوتفلا

 ‹تاونس رشع اهلو تضاح ةأرما نع - ًالثم  لاؤسلا رثك اذهلو



 .ةنس ةرشع سمخ دنع الإ موصلا اهيلع بجي ال هنأ بسحت

 تا وعدي امم ‹سانلا دنع ءىشلا اذه راهتشا ظحااليو

 .ءيش اذه نم يسفن يف هللاو ينأ عم «هب مهمامتها

 «مايصلا ةلأسم هنع لاؤسلا نوكي ام نشك أ لاح لك ىلع

 لجرلا سنج نم يه :لاقيو ءاهنع ىضاغتي ةالصلا ةلأسمو

 . هت الص ءىسملا

 طقسي هنإف «لدب هلو ًالهج كرت ول بجاولا نأ ًاضيأ يتأيسو

 لک «لدبلا لعفيف «لدبملا ماقم موقي لدبلاو .مئولا هلع

 لهف «لآأسي ملو ءاملع اهيف ةقطنم يف ناك اذإ :لئاق لاق ول

 ؟طرفم وه
 ءيش نع عمس وأ «هلاب ىلع أرط ناسنإلا اذه ناك ول

 ءاعطق ناسنإلا هب مثأي ال ًالهج هب رومأملا بجاولا كرت *
 بلاطي وأ رمألا هنع طقسي له نكل «لهجلاب ناسنإلا رذعي : ىنعي
 .هابتشالا لحم وه اذه ؟ءاضقلاب

 ىف ءاضقلا نم دب ال هنأ رهاظلاف «لاحلاب ًالهاج ناك اذإف

 . الهج هب رومأملا كرت

 مث «ىلصو «لبإ محل هنظي ال ًامحل ناسنإلا لكأ ول :لثم
 ناك اذإ اميس ال «ةالصلا ديعي :لوقن «لبإ محل هنأ كلذ دعب نيبت

 .ًاضيأ تقولا دعب ناك اذإ لب «تقولا يف



 .ءاضقلا هيلع بجي الف :مكحلاب ًالهاج ناك اذإو -

 لبإلا محل لكأ نأ هلاب ىلع أرطي الو فرعي ال يذلا لثم

 نوكي امبر وأ «هلاب ىلع سیلو «ملعي ملو ىلصف ءءوضولل ضقان
 اذه دعب ملع مث .يأرلا اذه نوري ال هؤاملعو هلهأ دلب يف شاع

 .ةداعإلا هيلع بجت ال اذهف ؛ءوضولل ضقان هنأ

 غلب لجر : ينعي . : !رظن لحم هنإف طيرفت هنم لصح نإ نكل

 غلبي ال ناسنإلا نأ هنم اًنظ .يلصي ال ًانايحأو يلصي ًانايحأ راصو

 همزلت لهف «مكحلاب لهاج اذهف ؛ةنس ةرشع سمخ هل مت اذإ الإ
 ةرشع سمخ مامت لبق لصحي غولبلا نأ كلذ دعب ملع اذإ ةداعإلا
 ؟لازنإلا وأ تابنإلاب ةنس

 ‹طرفم لجرلا نإ :لوقن دقف !رظن لحم ةقيقحلا يف اذه

 وه نم سانلا نم «نوفلتخي سانلا نإ :لوقن دقو ؟لأسي مل اذامل
 سانلا نمو «لأسي نأ دب ال ةلاحلا هذه لثم هل لصح اذإو «هيبن
 !ًادبأ ًائيش اذه نع يردي ال «ةميهبلا لثم وه نم

 اهيف مكحي نأ ناسنإلا عيطتسي ال ةقيقحلا يف لئاسملا هذهف
 اذإ مكحلاب لهجلا نأ ثيداحألا نم رهاظلا نأ الإ ءًاّماع ًامكح
 همزلي ال هنإف :ًاديعب اشن دقو هلاب ىلع أرطي مل ناسنإلا ناك

 . ءاضقلا

 نوفرعي ال ءلَحُر ودب مهنأ ول :ًالثم ءًاريثك دري اذهو
 سمخ اهل مت اذإ الإ موصت ال ةأرملا نأ اونظو «ةيعرشلا ماكحألا
 نأ رهاظلاف «ةنس ةرشع اتنثا اهلو تضاح دق اهنأ عم «ةنس ةرشع
 .ةداعإلاب نومزلي ال ءالؤه لثم



 ناكو «ةالصلا ماكحأ نع ایش نوفرعي ال اوناك ول كلذك

 وه ٌلك# ةحتافلا لدب أرقي وأ «ئزجت ال ةءارق أرقي مهنم دحاولا

 3 الوغشم ناك اذإو ءرصقأ اهنأل ١[ :صالخإلا] 4ك هلأ

 اذه نأ عم - لا ىلع أرطي ملو «ةالصلا رصتخاو «لوألا دهشتلا

 ؟ةداعإلا همزلي اذه نإ :لوقن لهف  زئاج

 همزلي ال هنأ هتالص ىف ءىسملا ثيدح رهاظ :لوقن

 هذه لك ىلصي ناك هنأ كش ال هتالص ىف ءىسملا نأل «ةداعإلا
 اص ا هلع لوسرلا اه لاق ىلا «ةذلصلا هده ىلع تلا
 .©2”لصت مل كنإف «لصف عجرا» :مالسلاو

 امبر وأ ‹طرفم ريغ هنأل ؛هيلع ةداعإ ال :لوقن اذه لثمف

 . كلذ هبشأ امع هلأسي دحأ هدنع نوكي ال

 وأ تيب لجر نكسي نأ :لثم «همزلن اذهف ءطرفم لجر امأ

 هلأسأ نأ ىحتسأ هللاو انأ :لوقيو .ءصخش دنع اش نوكي

 ريغ ىلإ: ىلصت !ةهجلا هله ىلع ىلصأ انأق «ةلبقلا نبأ «لوقأو

 نيبت كلذ دعبو «ضورف ةثالث وأ نيضرف وأ ًاضرف ىلصف «ةلبقلا
 :ءاملعلا لاق اذهلو ؛طرفم هنأل ؛ديعي اذهف ؛ةلبقلا ىلإ سيل هنأ

 نم نكمت اذإ الإ .ءلأسي نأ بجي هنإف دلبلا ىف ناك نم

 نأ او لرو ص ت انآ انآ بق تي املا لالالا
 دجتو ءاذكه ةلبقلا نأ نظت ًانايحأف ءال :لوقن !اذكه ةلبقلا نأ
 . كلذ فالخ ىلع ةلبقلا

 .(١757ص) مدقت (۱)



 تشتت ۳۹ ا

 . مولعم ءيش نع بلقلا لوهذ :نايسنلاو

 :لوقلا ةصالخو

 الو ءهب ذخاؤي ال ناسنإلا نأ كش ال مرحملاب لهجلا
 .مرحملا ءيشلا اذه ناك امهم .هماكحأ نم ءيش هيلع بترتي

 ثيح نم ناسنإلا هب ذخاؤي ال :لوقن «بجاولاب لهجلاو
 : ليصفت هيف ءاضقلا ثيح نم نكل < «لهاج هنأل ؛ مثولا

 .هعم لهاستي نأ نكمي ال هنإف ءطيرفت هنم لصح ناك نإ -

 رذعي «مکحلاب ًالهاج ناك نأب «طيرفت هنم لصحي مل نإو -
 ةجح اذه يف انلو ءءاضقلا هنع عفريو هب

 . هتالص ءيسملا ثيدح :اهنم

 ةريبك ةضيح ضاحتست تناك يتلا ةضاحتسملا ثيدح :اهنمو
 :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا تلأس ىتح «ةالصلا اهعنمت
 ءءاضقلاب اهرمأي ملو «'«كتضيح كسبحت تناك ام ردق ي

 مدلا اذه نأ لصألاو  رذع اهل : ينعي - لصأ ىلع ةيناب اهنأل

 هذهف «ةريبك ةديدش ةضيح ضاحتسأ ينإ :تلاق اذهلو ؛ضيح
 . ءاضقلاب مالسلاو ا سي اهرمأي مل ةروذعم

 ؛ةلبقلا ريغ ىلإ تاولصلا ضعب اولص :ءابق لهأ كلذك

 ىلع ءاقبلا وهو «لصألا ىلع اونبو خسنلاب اوملعي مل مهنأل نكل
 .ناك ام ىلع ناك ام ءاقبو «ةلبقلا

 : نذإ (مولعم ءيش نع بلقلا لوهذ :نايسنلاو) :هلوق
 مقر ثيدح «ءاهتالصو اهلسغو ةضاحتسملا باب ‹ضيحلا باتك :ملسم هاور )1١(

 )۳٤(.
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 لكأ نمک نمک «هیلع ءيش الف ءايسان ًامرحم لعف ىتمف

 .ًايسان مايصلا يف

 بلقلا لوهذ :ءاهقفلا هب ربع يذلا وه اذهو «بلقلا يف ةظفاحلا

 .مولعم ءيش نع

 نيعن الو «مولعم ءيش نع لوهذلا :لوقن نأ نسحألاو
 .لوهذلا لحم

 .بلقلا يف تسيلو «غامدلا يف اهنأ نآلا نيبت ةظفاحلا نأل

 . ريتدعلا و قزيمتلاو كاردألا هدتع. بلقلاف

 .غامدلا يف نوكي هنيزختو ءيشلا ظفحو

 يف لكأ نمك ؛هيلع ءيش الف ءًايسان ًامرحم لعف ىتمف) :هلوق

 الف ًايسان هلعف اذإ «لهجلاك مّرحُملا يف نايسنلاف (ًايسان مايصلا
 . ًادبأ هيلع ءيش

 «لضفت :تلقف < ا تناو لحجر كيل ا

 . كيلع ءيش الف ؛ةالص يف كنأ تيسن

 نال ؛كيلع ءيش الف ءايسان سجن بوث يف تيلص ولو
 : كلذ ليلدو ءايسان هتلعف «مرحم لعف اذه

 .برش وأ لكأف «مئاص وهو يسن نم» :ِكَي يبنلا لوقل
 . ''"«هاقسو هللا همعطأ امنإف ؛ هموص متيلف

 تيور نأ دعب «كمف يف ءاملاو مئاص تنأو تركذ ول -

 اذهف رطفمب سيل لوألا نأ املاط : تلقو هتعلب مث «كنطب تألتماو

 .نواهتم اذهف «ملع نأ دعب برش هنأل ؛رطفي اذهف ءرطفمب سيل

 .(۲۱۷ص) مدقت (۱)



 ا ۲۳۸ |

 «هنايسن لاح هيلع ءيش داف ا ا كرت ىتمو

 يسن نما : ٍةاِئَكَع يبنلا لوقل ؛هركذ اذإ هلعف هيلع نكلو

 .''”(اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص

 نکل ؛هيلع ءيش الف «بيطتف مرحم وهو يسن ًالجر نأ ول -
 .هتلازإ هيلع بجت ركذ اذإ

 . هيلع ءيش الف «هسأر ىطغف مرحم وهو يسن -

 عفري تامرحملا يف نايسنلا :ةحضاو ةدعاقلا هذه نأ مهملا
 وهو هتجوز عماجو يسن ول ىتح «كلذ ىلع بترتي امو مثلا
 . هيلع ءيش الف «مئاص وأ مرحم

 ىف هبذك ىلع ةنيرقلا تماقو «نايسنلا ناسنإ ىعدا ول امأ

 ١ .رذعي الف «نايسنلا ءاعدا
 «هنایسن لاح هيلع ءيش الف ءايسان ًابجاو كرت ىتمو) :هلوق

 اهلصيلف ةالص يسن نم» :يب يبنلا لوقل «هركذ اذإ هلعف هيلع نكلو
 : انلق اذهلو «ملاع يسانلا نأل ؛لهجلاك سيل نايسنلا («اهركذ اذإ
 ام ببسل نكل .ملاع يسانلاف .مولعم نع لوهذلا وه نايسنلا
 .ركذ اذإ بجاولا لعفب مزلي اذهف «كلذ ريغل وأ لاغشنال «يسن

 نايحألا ضعب ماوعلا مالكو «يماعلا ليلعتلاب انللع انئش نإو
 نأ ول :ينعي .«هايإ هاسنأ هب همامتها ةلق» : نولوقي «نزو هل نوكي
 . هيسن ام ءيشب ًامتهم ناك ناسنإلا

 اهركذ اذإ اهلصيلف ةالصلا يسن نم باب «ةالصلا تيقاوم باتك :يراخبلا هاور (10)
 دجاسملا باتك :ملسمو ؛(017) مقر ثيدح .ةالصلا كلت الإ ديعي الو
 ثيدح ءاهئاضق ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب ءةالصلا عضاومو
 . كلام نب شنا ثيدح نم ؛() مقر
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 . ديري ا امی صخشلا مازلإ :هاركإلاو

 . مامتهالا مدع وأ طيرفتلا نم عون هيف يسانلاف :نذإ

 نايسنلا لاح يف روذعم تنأف ًابجاو ًائيش لعفت نأ تيسن

 اذإ الإ ,تيسن ام لعف كيلع بجو تركذ اذإف «كيلع ءيش الو

 .هيضقت ال كنإف «ببسلا لازو ببسب ًاديقم بجاولا اذه ناك

 انلقو «ىلجنا ىتح فوسكلا يلصت نأ تيسن ول :لثم

 .لاز دق ببسل اهنأل ؛اهيضقت ال كنإف ؛فوسكلا ةالص بوجوب

 ةالصلا هيلع لوسرلا هيف لاق تقؤملاف «تقؤملا فالخب

 . "اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :مالسلاو

 ال اذامل ءاهيسن اذإ فوسكلا ةالص :لئاق لوقي دق

 ؟اهيضقي

 يهو ءاهيف ةالصلا ببس لاز «ةلعب ةديقم اهنأل :لوقن -

 هللا جرفي ىتح اولص» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق

 .نآلا فشكنا دقو «'«مکنع

 :ةتقؤملا فالخب «ةعدب اذه ناكل ةالصلا تيضق ول نذإ

 دعب ولو اهيضقت كنإف «تقولا جرخ ول هنأب تدرو ةنسلا نإف

 . هجورخ

 ىلع هركأ نم لك (ديري ال امب صخشلا مازلإ :هاركإلاو) :هلوق
 نإ ةرافك هيلع سيلو «مئآب سيلف «هنود امف كرشلا نم مرحم

 .ةرافك ىلإ جاتحا

 ءةالصلا يف ةبادلا تتلفنا اذإ باب «ةالصلا يف لمعلا باوبأ :يراخبلا هاور )١(

 ثيدح «فوسكلا ةالص باب «فوسكلا باتك :ملسمو ؛(55١١) مقر ثيدح

 .ةشئاع نع ؛(۰۱٩) مقر



 ت ۲٤۰ اس كلا

 نمک «هيلع ءيش الف «مرحم ءيش ىلع هركأ نمف
 .ناميإلاب نئمطم هبلقو رفكلا ىلع هركأ

 .الف الإو «نمض يمدآ قح هب قلعتي ناك نإف :نامضلا امأو

 نئمطم هبلق نكلو ءرفكو ءرفكلا ىلع ًاصخش هركأ ولف -
 ا ريك نمل :نآرقلا صنب هيلع ءيش ال هنإف «ناميإلاب
 5 نك نكلو نقلب نيَمظُم ُمْنَلََ, هركصأ نم الإ هينميإ دم
 0 و ا سي تت یا اندم کلا
 . [لحنلا]

 ماغرإ نم دب ال لب ءرمألا درجم سيل هاركإلا نأ حيحصلاو
 .كلذ ىلع

 نأ يحتسأ وأ ىشخأ انأ هللاو :لوقتف ءكرمأي نأ درجم امأ
 .هاركإب سيل اذهف «هرمأ فلاخأ

 تقلط انأ :لوقيف يتفتسي يتأي نآلا سانلا نم ريثك اذهلو
 اذه ينم اوبلطو «يدنع هاج مهل سان ءاج هللاو ءًاهركم يتأرما
 سيل هنأل «هاركإب سيل اذه :لوقن !تقلطف «يلع اوُحلأو ءيشلا

EAR 

 . مازلإب

 : (هيلع ءيش الف ءمرحم لعف ىلع هركأ نمف) :هلوق
 الو «هيلع ءيش الف «ناضمر يف لكأي نأ ىلع هركأ نم -

 . ءاضق

 هنأل هيلع ءيش الف «يلصي وهو لكأي نأ ىلع هركأ نمو -
 . هركم

 هعم لجرك «ةالصلا يف ًائيش مشي نأ ىلع هركأ ول اذكو -



 ءاذه مش :هل لاقف ءمشي يلصي يذلاو ءمشي ال وهو بيط

 . هتالص لطبت ال ( معن : يأ هسأرب يلصملا ًاموأف ءهمشف ءهمزلأو

 لمعو ةكرح هذه نأل «هلعفي نأ هل ىغبني ال نكل

 ال ةالصلاف هلعف ول نكل ءاذه لعفي نأ يغبني الف «بلق لاغشناو

 . لطبت
 نأ وأ «لعفيو هاركإلا يعادل عضخي نأ لضفألا له نكل

 ؟لعفي الو ربصي

 هاركإلا يعادل هعوضخ وأ هتقفاوم ناك اذإ : : ليصفت اذه يف

 نأل ؛ربصي نأ بجاولاف < ‹نيملسملا ىلع ماع ررض اهيف نوكي

 ضرف وأ «نيع ضرف امإ :بجاو داهجلاو 0 ياو اذه

 ةنس وأ «ةيافك

 ام لعف اذإ ءرفكلا ىلع هركأ يذلا لجرلا اذه ناك اذإف

 ولو ربصي نأ هيلع بجاولاف ؛هببسب نيدلا ماظن لتخا «هيلع هركأ

 نم هسفن ةياقوب قلعتي ال نآلا رمألا نأل ؛ديهش وهف لتقف نإف ءلتق

 باب نم كلذ ناكف «للخلا نم نيدلا ةياقوب قلعتي امنإو «لتقلا

 ظ . هللا ليبس يف داهجلا

 نأ ىلع هركأ - هللا همحر  دمحأ مامإلل ىرج ام :هلاثمو

 نأ عيطتسي ناك هنأ عم «ىبأ هنكلو ءقولخم نآرقلا نإ :لوقي

 ال هنأ الإ ءهسفن ىمح كلذ نم صلخت اذإ هنكل «ليوأتلاب صلختي

 هلوق ىلع ىقبي نأ ىلع رصأ اذهلف .نيدلاو مالسإلا ةزوح يمحي

 ريغ لزنم هنأو «- لجو رع  نيملاعلا بر هللا مالك نآرقلا نأب

 . قولخم
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 نأ :هتانسح نم هنكلو «بلاثملاو بياعملا نم كلذ دعي الو
 . مالسإلا ةيامح لجأ نم ربص

 ربجي ناكو .ءاملعلا نم ملاعب ىتأ ًاملاظ اكلم نأ ولف -
 الإو يل دجسا :لاقو ملاعب ىتأف ءهل اودجسي نأ ىلع سانلا
 . كلذ هبشأ ام وأ ك تلم وأ «كتسبح وأ «كتلتق

 ول هنأل ؛لتق ولو ربصي لب «دجسي نأ زوجي ال :لوقنس
 .ملاظلا اذهل مهلك سانلا دجسل دجس

 همغري نأ ديري ءاملعلا دحأ كسمأ ةملظلا ضعب نأ ركذيو
 ال انأ .ينلتقا :لاقف .كتلتق الإو لعفت نأ امإ :لاقو ءيش ىلع
 مث .كيلجر مث «كيدي عطقأس «كب لثمأ انأ :لاق .اذه لعفأ
 يناسل عطقت ام رخآ لعجا نكل «تئش ام عطقا :لاق .اذك
 ( . هب هللا ركذأل

 .ءالؤهل يدحتلاو لمحتلاو ربصلا ىلإ رظناف !ربكأ هللا

 داهجلا باب نم هذه «ءيش يف هاركإلا باب نم تسيل هذهو
 . هللا ليبس يف

 : لئاسم

 وأ .هلهجل ؛ هللا ريغ اعدو «كرشلا يف عقو الجر نأ ول -
 ؟مكحلا امف «كلذ يف ةهبش مايقل

 لف نع نلت «ةيبض هدنعا» :ةملك :باوجلاف
 دلبلا اذهو .دلبلا اذه ىف أشن ًالجر نأ انضرف ولف رمل
 .روذعم وهف :ًاقالطإ ءيش اهيف سيل روبقلا ةدابع نأ نوري
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 ام عبتأ :لاق نكل ؛كرش هنأو «مارح اذه نأ عمسي ناك اذإ

 .ةهبش هدنع نأل ؛روذعم ريغ اذهف «يدادجأو يئابآ هيلع ناک

 فرعي الو ءًاقالطإ كلذ هل لاق دحأ الو يردي ال ناك اذإ امأ

 عت ََّح َنيِبْزَعُم اک امو :لوقي لجو رع  هللاف كرش اذه نأ

 ْمُهنَدَه دل دعب اموف لل هللا تاك امرا «[15 :ءارسإلا] کارش

 :ةريثك اذه يف تايآلاو ١١6[« :ةبوتلا] 4 وقت ۴ هل ب يح

 نومي ام ني قرف ال هنأ :ةلأسملا هذه يف حيحصلاو

 اوم كلكف + اعوف ةر امو ارضا

 يف نوكي نأ لثم «هنايسن ليحتسي ًائيش يسن ًالجر نأ ول -

 هلاح نع هلأسو ءهباحصأ دحأ هب رمو «ةلفانلا وأ ةضيرفلا ةالص

 نهذلا دراش نوكي هنأ مأ «هنايسنب روذعم هنإ :لوقن لهف !باجأف

 ؟ةالصلا نع

 «ةالصلا ديعي الو «نهذلا دراش نوكي ءمعن :باوجلاف

 نإ ًاَنْدِخاَوُم ال رل :ىلاعت هلوقل ؛اهعوقو رثكي ةلأسملا هذهو
 .[187 :ةرقبلا] 4 اكن وأ انيس

 لَمتحي وأ «هفعضل هركملا مواقي نأ نكمي هركملا ناك اذإ -

 ؟هيلع بلغتي نأ

 مخض لجر يتأي نأ هاركإلا !هركمب سيل اذه :باوجلا

 ١ تيلص ولو «لصت ال :هل لوقيو «نينس عبس هرمع يبصل ريعبلاك
 ظ .اذكو اذك كب نلعفأل

 ءانثأ نوفيلتلاب لصتاف «لصتي نأ يليمز تدعو اذإ

 ؟ربكأ هللا :لوقأو نوفيلتلا عفرأ لهف «ةالصلا



 - ءهملكت نأ ىلوألاف ةلفانلا يف تنك اذإ :باوجلا
 ةقفن هيلع بترتي اذه نأ فرعت كنأل ءديدج نم اهفنأتست

 .ةيلام

 هتوص عفري وأ ربكي مث «ةعامسلا عفري :لوقنف ةضيرفلا امأ
 اذه . . .هللا ناحبس :لوقي وأ «حنحنتي وأ ءأرقي ناك اذإ ةءارقلاب

 .برقألا وه
 نم لهف هنود امف رفكلا  ءيشلا لعف ىلع هركأ اذإ -

 ؟اقلطم هلعف اذإ وأ را يعادل لعفي نأ هنع مثإلا عفر طرش
 مثولاو هنع ةذخاؤملا عفت : :لوقي نم ء ءاملعلا نم : باوحلا

 نإف  هاركإلل اعفد : ا يعادل اعفد هلعفي نأ طرشب

 .كلذب ذخاؤي هنإف «ناميإلاب نيمطم هبلق نکل ُهَّلْعِف ًادصاق هلعف
 ةڪ نَم# :لاق هنأل ؛ذخاؤي ال هنأ :باوصلاو

 .[ TE درك مالا هونلميإ دع
 نأ همزلي لهف «لوأتي نأ هنكمي ناك اذإ :لئاق لاق نإف

 ؟لوأتي

 يف كش ال خا لوأتلا نأ كش الف نكمأ اذإ :لوقن
 2 لثم ءلوأتلا نسحي ال ًاناسنإ نوكي امبر نكل ءاذه
 ءلّوأ :هل لوقت ًانايحأ اذهلو ؛ليوأتلا ىنعم فرعي ال يماعلاف
 !؟ليوأتلا ىنعم امو : لوقيف

 ءهرضحتسي ال هاركإلا دنع هنكل «ليوأتلا نسحي امبرو
 دنع ىسني دقف «ةدشلا يف ةلاح هلو «ءاخرلا يف ةلاح هل ناسنإلاف
 اهجرخت نأ ديرت ةجاح كمامأ ىرت ول تنأف «ءيش لك ةدشلا

 نِي هلي رفكح



 تنأو تجرخو «لجع تنأو تأضوتف «نذؤملا نذأ مث «كعم

 .ةطيسب ةلأسملا نأ عم ءاهاسنت كنإف «لجعتم

 دنع ليوأتلا ةظحالم نع لهذي دق لجرلا نأ مهملاف

 .هاركإلا

 ؛- لجو رع - هللا طرتشا ام الإ طرتشن ال اننأ :باوصلاف

 انعمطم هبلق ناك اذإف «ناميإلاب اخطر هبلق نوكي نأ وهو

 ةبسنلاب امأ ءروظحملا قل ةبسنلاب اذه «هيلع مثإ الف «ناميإلاب

 .هركذيس فلؤملاف رومأملا كرتل

 ارم نيلجر نأ ل را : لئاق لاق نإف

 اردخيلا ؛ اعيش برق :امهدحأل اولاقف < مهل ادم لودہعی موق ىلع

 ملف “اعيش برق :رخآلل اولاقو «ءرانلا لخدف «ًابابذ بّرقف هل

 ؟هركم وهو رانلا لخد فيك :ليق نإف «هقنع اوبرضف «ًائيش برقي

 هحيحصت ىلإ جاتحي اذه بابذلا ثيدح نأ :باوجلا :انلق

 .لاكشإ اذه يف سيل «فيعض وهف الإو ءألوأ

 انل عرشب سيل انلبق نم عرش نأ ىلع لمحي اذهف حص اذإو
 نم ىلع ءابوتكم ناك ام انع عفر ىلاعت هللا نأل «لاحلا هذه يف

 .لالغألاو راصآلا نم انلبق

 ؛ نيفصن قشو هسأر ىلع راشنملا عضو يذلا لجرلا لهو

 ؟هركم وه له
 قرف كانهو ءرفكلا ىلع هركي سيلو «هللا يف ىذؤي اذه ءال

  هنيد يف يذوأ اذإ ناسنإلاف ءهنيدل ىذؤي : هللا ىف ىذؤي ناسنإ نيب

 ١ ١ .ربصي نأ بجي
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 !رفكا ءاذك لعفا :هل ليق ءرفكلا ىلع هركي ناسنإ نيبو
 نم لقتني نأ ديري هنإف ءاذه ىلع هركأ اذإ .مرحملا لعفلا هل نيعف
 .ءيشلا اذه ىلإ ءيشلا اذه

 عجري نأ ةجح ىرأ ام :ينعي ءًائيش هل لقي ملف اذه امأ

 هنأل هيذؤي «هنيد ىلع ربصيلف ءاذيإ درجم .هيلع وه امع
 . لجو رع - هللا عيطي

 نكل .هعدي نأ ىلع مغرأ الو هركأ ام هللا يف ىذؤملاف
 ىلع مغريو هركي هركملا نکل «هقيرط يف شام وهو هللا يف ىذؤي
 : قرف امهنيبف «مرحملا اذه لعفي نأ ىلع وأ ءيشلا اذه كرتي نأ

 نمي دعب نم لاب رفكح نمل :لاقف هل هللا صخر يناثلاف
 . حيرص صن اذهو 7 ا را ند ل

 الو «ميقتسم قيرط ىلع تمد امف : :لوقنف ىذؤيف اذه امأ
 .ربصلا بجي .سأب الف ؛ هلجأ نم ىذؤت نکل «هعدت نأ ىلع تمغرأ

 ةملك يف وأ ءرباع ءيش يف نوكي ال هاركإلا :ليق نإف
 ءرامع قح يف تلزن ةيآلا : الثم الثم ءماودلا ليبس ىلع سيل اهلوقي

 كلذلو «ميظع ءاذيإ دعب اهب ظفلتي نأ هنوديري اوناك ةملك ىلع ءانب
 :لاق ؟رامع لاق ام لثم لقت ال مل :لئس امل دمحأ مامإلا نإف
 لتقو .يذوأ دق وهف ؛رامع لاق ام لثم تلق ىذألا يب غلب اذإ
 ؟ةميظع رومأ هل لصحو «همأو هوبأ

 ةبسنلاب ظفللا مومعب ةربعلا ,ءيشلا بسح ىلع :باوجلاف
 ْنَم الإ :ظفللا مومعب ةربعلاف «مومعلا ديقي ال «لوزنلا ببسل
 . رك

e 
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 لاح هيلع ءىش الف «بجاو كرت ىلع هركأ نمو

 د ىلع هركأ نمك لار اذإ هواضق هيلعو ءهاركإللا

 لاز اذإ اهؤاضق همزلي هنإف ءاهتقو جورخ ىتح ةالصلا

 .هاركإلا

 امإو رفكت نأ امإ :لجرلل ليق اذإف ؟هاركإلا نوكي اذامب نكل

 .هاركإب سيل اذهف ؛كبسنو «قوسلا يف كب حيصن نأ
 ءيش ىلع هاركإلا نوكي امير اذهلو « هبسحب ءيش لك هاركإ

 ءريبك ءيشب الإ نوكي ال ميظع ءيش ىلعو «دیدهت ىندأب لهس

 لالا س لع

 اذه لعفي وأ رارمتساب ةملكلا هذه رركي نأ ىلع هركأ اذإف

 ؟هلعف يف موادي لهف ؛رارمتساب - ًالثم هل دوجسلاب - لعفلا

 ةرملا ء«مثإلا هنع عفر هلعفو هرم لوأ هركأ ادإ :باوحلا

 يف سيل هنأ ماد ام ءلعفيف هاركإلا داعأ نإ نكل ءهلعفي ال ةيناثلا

 يلع قنا "ال ,هلعف هدوجو ببس ءاح اذإ نكل ‹ هک رتی ديدهتلا ماقم

 .ةيأر لدبتي دق لوألا نأل «لوألا

 .عجري هنأ ميمصتلاو ةميزعلا ىنم ىأر اذإ نوكي دق : ًايناثو

 ال هنأ ىنعمب ؟عجري مأ رمتسي له : هريغ نحتمي سانلا ضعب نأل

 نأل «لوألا هاركإلا ىفكي الو «نيعم هاركإ نم لعف لك ىف دب

 . طقف هاركإلا لاح لعفلا حيبي امنإ «ءىشلا حيبي ال هاركإلا

 هاركإلا لاح هيلع ءيش الف ءبجاو كرت ىلع هركأ نمو) :هلوق

 نإ :ًالثم هل ليقف «بجاولا كرت ىلع هركأ (لاز اذإ هؤاضق هيلعو

 ‹كلهأ انيذآ وأ «كلام انذخأ وأ ءكانسيح وأ «كانلتق اذك تلعف



 الإ ىتأتي ال بجاولا اذه ناكو «بجاولا كرتف «كلذ هبشأ ام وأ
 يتأي هنإف «لعفلا نود لوقلاب ىتأتي نأ نكمي ناك اذإ امأ  لعفب
 اذإ نكل هاركإلا لاح هلعف هيلع بجي ال لاحلا هذه يف - الوق هب
 . ءاضقلا هيلع بجو هاركإلا لاز

 همزلي هنإف ءاهتقو جرخ ىتح ةالصلا كرت ىلع هركأ نمك
 لاق دقو «يسانلاکو مئانلاك نآلا هنأل ؛هاركإلا لاز اذإ اهؤاضق
 . "”«اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :ِةْلك يبنلا

 لاز دقف هاركإلا لاز اذإف ءروذعم هاركإلا دوجو لاح اذهف
 .مونلا لاز وأ نايسنلا لاز ول امك .ءءاضقلا همزلف «هرذع

 اذه مزلن ال اذامل :ةصاخ ةالصلا يف لئاق لاق ول نكل

 ؟ءاميإلاب يلصي نأب لجرلا

 ؛ءاميإلا نكمي ال ًانايحأ نكل ءلعف ءاميإلا نكمأ اذإ :لوقن
 .ءاميإلا نم ىتح هنوعنمي ًاسارح هيلع اوعضو اونوكي نأك

 نع زجع اذإ ضيرملاك «هبلقب يلصي ال اذامل : لاق نإف
 ؟هبلقب يلصي هنإ :نولوقت مكنإف .ةكرحلا

 هتلعف اذه امأ «لوزت ال هتلع ضيرملا نأ امهنيب قرفلا :انلق
 .هجو نم اذه ؛هاركإلا لاوزب لوزت

 ةلعلاو «ةيتاذ ةلصتم ةلع ضيرملا ةلع نأ :رخآ هجو نمو
 ,عناملا اذه لصح ام هركملا اذه الولف «ةجراخ ةلصفنم ةلع انه

 . قرفلا اذه امهنيب نوكيف

 .(7389ص) مدقت (۱)
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 ىلع ينبم هنأل ؛هللا قح يف يه امنإ عناوملا كلتو

 نم عنمت الف «نيقولخملا قوقح يف امأ «ةمحرلاو وفعلا

 قحلا بحاص ضري مل اذإ «هنامض بجي ام نامض

 . ملعأ هللاو « هط وقسب

 .مصت ال :هل ليق «موصلا كرت ىلع لجر هركأ ول

 ؟ ةين موصلا نأل ؛موصلا كرت ىلع هركي نأ نكمي ال : لوقن

 وأ لكألا ىلع هوهركأ نإف .هبلق يف ام ىلع نوعلطي ال مهنأل

 مرحم ىلع هاركإلا نأ قبس دقو «مرحم ىلع ًاهاركإ راص برشلا

 لوقلا ىلع جحلاو ‹جحي الف ىقبي نأ ىلع هوهركأ نإ

 نأ هيلع بجو هاركإلا لاز اذإ :لوقنف ءروفلا ىلع بجاو حجارلا

 ال ءجحلا مدع ىلع اهيف هركأ يتلا ةدملا هذه هيلع مثإ الو ‹ جحي

 .هنس ةئام يقب ولو هيلع مثإ
 ءاوجحي نأب مهل حمسي ال نيفظوملا ضعب دجوي «ريثك اذهو

 «هردص قيضيو «رذع هل سيل هنأ فظوملا اذه دقتعيف «ببسل

 تيقب امنإ تمد ام كيلع مثإ ال تنأف ءكردص قضي ال :هل لوقنف

 يف نولوقي ملعلا لهأ نم ًاريثك نأو اميس ال «كنم رايتخا ريغب

 .روفلا ىلع بجاوب سيل ‹يخارتلا ىلع بجاو هنإ : جحلا

 ىلع ينيم هنأل ؛هللا قح يف يه امنإ عناوملا كلتو) :هلوق

 .(ةمحرلاو وفعلا

 . هللا قح يف ةثالثلا عناوملا

 بجي ام نامض نم عنمت الف ءنيقولخملا قوقح يف امأ) :هلوق

 نأ ملعي مل لجر اذه (هطوقسب قحلا بحاص ضري مل اذإ ؛هنامض



 هل ناب مث «سبللا لوط نم قزمتف «هسبلف «هريغ بوث بوثلا اذه
 نكل «يمدآ قح قحلا اذه نأل ؛نامضلا هيلعف «هريخل بوثلا نأ
 . هللا قحل ةيسنلاب مثأي ال

 حبذ ول امك ؛ضارعألاو لاومألاو ءامدلا انيلع مّرح هللاو -

 هيلع مثإ ال نکل ؛نمضي هنإف «هريعب اهنأ نظي صخش ريعب لجر
 . لجو رع هللا قح يف

 .مثإ هيلع سيل نكل «هنمضي «نالف ماعط لكأف يسن لجر -
 يمدآلا قحو «هنع ىفعي هللا قحف ؛مثإلا عم هنمضل هلكأ دمعت ولو
 .هنع ىفعي ال

 ءهنمضي «نالف لام لكأي نأ ىلع ًاهاركإ لجر هركأ ول -

 هيلع مثإ الو
 كيلع مثإ ال هركم تنأ معن :لوقن !هركم انأ :لاق اذإف

 .هنمضت نأ دب ال هتفلتأ يذلا ريغلا لام نكل
 يي E سرا ياا لا لس يس

 نآل ؛ هركملاو وه لتقيف .هركملا ىلعو هيلع نامضلا نإ :
 نوكيف رشا اض رشابملاو 4 فاض وكيف جل رل
 نم روهشملا ل ؛ءاملعلا نيب فالخ ةلاسملا يفو . انفاق

 ا تالل هركملا ١ هين امييلغ ناعضلا نأ فاعلا
 هيلع نكلو «مثإ هيلع سيل هنإ :لوقن هركملا اذه «هترشابمل
 .نامضلا

 ةمرحف «لاملاك سيل هنأل ؛انه مثإلا هيلع لب :لئاق لاق نإف
 هريغ لتقي نأ ناسنإلل زوجي الو «لاملا ةمرح نم مظعأ سفنلا
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 .عوجلا امهقحلو ل اعلم رفاس ول كلذلو «هسفن ءاقبتساال

 .هلكأيو هحبذي نأ ىناثلل زوجي الف «توملا ىلع امهدحأ فرشأو

 لكأي مل نإ ءارطضم يناثلا ىقبو ءامهدحأ تام هنأ ول نكل

 ؟ هنم لكأي لهف ؛ تام هنم

 رسك» :ّةِْكَ ىبنلا لوقل «هنم لكأي ال هنأ ةلبانحلا بهذم

 ناك اذإف «مرتحم ناسنإلا نألو .''تأّيح هرسكك تيملا مظع

 انيقي وهو هذخف نم ةعطق ًالثم ذخأ اذإ انه هنأب ملعلا عم

 ضيرملاك سيل وهف ‹ ىقبيس انيقي لكأ اذإ رطضملا نأل ۰ ىقبيس

 تيملا نأل ؛زئاج اذه :نولوقي هللا مهمحر ةيعفاشلا نكلو

 تام امهدحأ نالجر انعمو «بوث ةعطق انعم نأ ول هنأ :ليلدب

 ؛ يح لجرلا اذه ماد امو ءًاتيم لجرلا اذه ماد ام :نولوقيف

 .تيملا نم لكأي نأ يحلل زوجيف .مظعأ ىحلا ةمرح نإف

 كلذ بكنتي له مظعلا دجي رافحلا يف باب ءزئانجلا باتك :دواد وبأ هاور )١(

 نع يهنلا يف باب ءزئانجلا باتك :هجام نباو ؛(۳۲۰۷) مقر ثيدح «ناكملا

 نع ؛4(5/١٠٠) دنسملا يف دمحأو ؛(1١) مقر ثيدح «تيملا ماظع رسك

 ةشئاع



 ؟عبشي ىتح وأ هقمر دسي ام رادقم لكأي له نكلو -

 ذقني لالح ءيش دوجو وجري ال ناك اذإ :ليصفت هيف اذه
 هل زوجي ال هنإف ءوجري ناك اذإو ءعبشي ىتح لكأيلف «هتایح
 الإ لكأي الو ءعبشي الأ لضفألا نأ عم ءةرورضلا ردقب الإ لكألا
 : نيهجول ةرورضلا ردقب

 هللا لاق امك ءرضم ثيبخ محللا اذه نأ :لوألا هجولا

 مَنِ رز َمْحَل وأ اوسم امد وأ ٌةَنِبَم تکی نأ لإ :یلاعت
 امضه لهسأ ليلق ءيشب نوكي ها ٠٤١[« :ماعنألا] #«* سجير

 :ةدفملا ىلغ رسياو

 نحنو «برق نع ًاحابم ائيش هل هللا رسيي امبر :يناثلا هجولا
 .ذخف ةينأث ةرم تر ظا نم : لوقن

 ؟ال وأ محللا اذه نم هعم لمحيو دّوزتي نأ هل له :نذإ

 ميقي ًاحابم ًائيش برق نع دجي نأ وجري ناك نإ :لوقن
 . لمحيلف دجي ال نأ ىشخي ناك نإو «لمحي الف هبلص

 الف «ةديعب ةزافم ىف نوكي امبر «يمدآلا تيملا اذهل ةبسنلاب -
 الإو ؟يردن ال ًاموي نيثالث وأ نيرشع وأ مايأ ةرشع دعب الإ لصي
 يلصيو .هنفكيو ءءام هلوح ناك اذإ هلسغي نأ هيلع بجاولاف
 . هنفديو « هيلع

 : لئاسم

 ناتميفي ةكملاو رشابملاف یف لق ىلع ناسنإ :ةزكآ اذإ:
 ٠ .نالتتب
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 هقحتسا ملف .ههاركإب لتقلا هركملا قحتسا :ليق نإف

 ؟ةدارإلا بولسم ةلالاك هركملا دي يف وهو رشابملا

 ‹«ببستمو رشابم عمتجا اذإ هنأ :ةدعاق كانه :باوجلا

 ( : نيتلاح يف الإ رشابملا ىلع نامضلاف

 مامأ الجر ىقلأ لجرك «هنيمضت نكمي ال رشابملا ناك اذإ

 ىلع نامضلاف «ببستمو رشابم نآلا اندنعف ءدسألا هلكأف ءدسألا

 .نامضلل لهأ ريغ رشابملا نأل ؛ببستملا

 اذه لتقي نأ لثم «ببسلا ىلع ةينبم ةرشابملا تناك وأ

 انهف «هلتق اندمعت :نولوقيو ءدوهشلا ةداهشب ًاصاصق لجرلا

 .دوهشلا ىلع نامضلا

 ناسنإ ءاج مث «قوسلا ىلإ ريغصلا اهنبا عم تجرح ةأرما

 ىلع ةرايسلا هجو يف هتقلأ اذإ الإ «قئاسلا ىلع نامضلاف «هسعدف

 نأل ؛مألا ىلع نامضلا انهف ءاهفاقيإ نم اهبحاص نكمتي ال هجو
 «ةليح هديب سيل نالا رشابملاو «ببسلا ىلع ةينبم انه ةرشابملا
 . رخأتلا هنكمي الو

 دق ًالثم نوكتف «ةروصلا هذه لثم نع ءاسنلا لأسي ام ًاريثكو

 .هسعدو ةرايسلا بحاص ءاجف «ةداعلاك هتوخإ عم لفطلا تكرت

 .ةرايسلا بحاص ىلع نامضلا «كيلع نامض ال :مألل لوقن

 طقسو «ران وأ ةرفح وأ ةكرب لوح هتقبأ مألا نأ ول معن

 ا لفطلا نحل 1 نفطلا وع رشابملاو. «ةرشابم ا انيك اهن
 ال : ينعي «ةببستملا يه مألا نوكتف «هيلع نامضلا نوكي نأ نكمي
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 نامض الو «نمضي هنإف «ريغلا لام فالتإ ىلع هركأ ول -
 ىلع نامضلا ناكف ءرشابملاو ببستملا عمتجا هنإف ؛هركملا ىلع
 امهيلع نوكي دوقلا نإف - همظعل - صاصقلا ىف الإ ءرشابملا

 ديب ةلآلاك هّركُملا ناك اذإ الإ ءوَرْكُملا ىلعو ِهِرْكُّملا ىلع :ًاعيمج
 .هركُملا ىلع نامضلاف «هركُملا

 توميف ءرخآ ًالجر هب برضيو ًالجر لمحي نأ :لثم
 سيل ةلآ رشاب يذلا اذه نأل ؛براضلا ىلع نامضلاف ءبورضملا
 ب ذخأف ًاّيوق اذه ناك نکل «خرصيو عنامي وهف الإو «ءيش هديب
 .ةلآلاك هنأل ؛نمضي ال اذه نإ :ءاملعلا لوقي ءرخآلا هب برضف



 ماعلا

 : هقیرعت ©

 الب هدارفأ عيمجل قرغتسملا ظفللا :ًاحالطصاو

 . [راطفنالا] 29 ريون ین راما َّنِإ# : لثم « رصح

 ءلمش اذإ مُعي مع نم لعاف مسا (لماشلا :ةغل ماعلا) :هلوق
 . سأرلا معت اهنأل ؛بابلا اذه نم ةمامعلا نإ :لاقي نأ نكميو

 ظفل :لاقيف «ظافلألا ضراوع نم صوصخلاو مومعلاو

 ظ ظ . ماع

 ىنعمب ضراوعلا - ىنعملا ضراوع نم ةّيصخألاو ةّيمعألاو
 . صخأ ىنعمو «معأ ىنعم :لاقيف - تافص

 فصو وهف «صاخو ماع :ملعلا لهأ مالك يف تعمس اذإف
 ىنعملا اذه :لاقيف «ىنعملل فصو وهف صخأو معأو .ظفلل
 اذه ىنعم «معأ :ظفللا اذه ىنعم «صخأ ىنعملا اذهو «معأ

 .صاخلاو «ماعلا :هيف لاقيف هسفن ظفللا امأ . صخأ ظفللا

 (رصح الب هدارفأ عيمجل قرغتسملا ظفللا :احالطصاو) :هلوق
 نوكي ءيش ىلع لدي ال هنأل ؛توصلا هب جرخ (ظفللا) :انلوقف

 . اّماع

 نإ ([راطفنالا] 4© رج ىل رأل نإ :لثم) :هلوق
 .رصح الب دارفألا عيمج معي وهف «راربألا لك اربا



 اعلا
 1 "ه5 |

 لوانتي ال ام (هدارفأ عيمجل قرغتسملا) :انلوقب جرخف

 هلوقك «تابثإلا قايس يف ةركنلاو ملَعلاك ءادحاو الإ

 عيمج لوانتت ال اهنأل [47 :ءاسلا] 4ةَبَقَر رف :ىلاعت

 نيعم ريغ ًادحاو لوانتت امنإو «ءلومشلا هجو ىلع دارفألا

 لوانتي ال ام (هدارفأ عيمجل قرغتسملا) :انلوقب جرخف) :هلوق
 هنإف ءدحاو ءيش ىلع الإ لدي ال ظفللا ناك اذإ (مّدَعلاك ًادحاو الإ

 هدلاخو ءركبو ءدمحم :ملعلا لاثم «ةيمومعلاب فصوي ال

 . كلذ هبشأ امو .يراخبلاو ء«يلعو

 ناك نإو ءًادحاو الإ لوانتي ال هنأل ؛ماع هنإ :لوقن ال اذهف

 «يلع :تلق اذإ الثمف «مومعلا ليبس ىلع دحاولا اذه لوانتي

 . اًماع نكي مل دارفأ هل نكي مل امل نکل «هئازجأ لك لمش

 ررتف» :ىلاعت هلوقك «تابثإلا قايس يف ةركنلاو) :هلوق

 هجو ىلع دارفألا عيمج لوانتت ال اهنأل 4145 :ءاسنلا]

 .مومعلل تسيل اهنإف (نيعم ريغ ًادحاو 0 امنإو ,لومشلا

 رق ىمست الو «مومعلل سيل اذهف 24ِةَبقَر رحم :لثم
 رشع يدنع ناك ولف .ةبقر لك لوانتي ال هنأل ا

 قتعأ لب ءاهلك باقرلا قتعأ الف «ينيمي يف تثنحو «باقر
 ۰ .ةدحاو ةبقر

 اذإ الإ .مومعلا ىلع لدت ال تابثإلا قايس يف ةركنلاف

 اهانلعج ول اننأل «مومعلل نوكت اهنإف «نانتمالا قايس يف تناك

 انيتأيس امك ءًالماك نانتمالا نكي مل مومعلا ىلع لدت ال ةروصحم

 .باتكلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ
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 | ۷ ماعلا

 عم هدارفأ عيمج لوانتي ام (رصح الب) :انلوقب جرخو

 . امهوحنو فلأو ةئام :ددعلا ءامسأك رصحلا

 عم هدارفأ عيمج لوانتي ام (رصح الب) :انلوقب جرخو) :هلوق
 لك لمشت ةئام (امهوحنو «فلآو «ةئام :ددعلا ءامسأك ءرصحلا

 .رصحب نكل «ةئام ىلإ دحاو نم لمشت ىهف ءاهدارفأ

 دودحم هنأل ؛ماعب سيل اذه ااف معطأ تلف ولو

 مركأ :تلق ول امأ .نويلم فلأو «نويلم ةئام اذكو «نويلملاب

 0 ناك ول هنألو ؛رصحي مل هنأل ماع اذهف «ةثالث موقلاو «موقلا

 مهّماركإ ظفللا يضتقي :ينعي «مهماركإ بجول نييالملا نبي الم

 :ےئاوف 0

 هلخدي ةنسلاو باتكلا يف مومع لك له :لئاق لاق ول
 ؟صيصختلا

 ءصيصختلا هلخدي نأ نكمي مومع لك «معن : ءاملعلا لاق

 ىلع تيقب تامومع كانهف ءًاصصخم مومع لك سيل نكلو

 وىي لڪ ع هلاو# :هلوق لثمو 77١[« :ةرقبلا] 4ُهمِلَع ءىس لكي
 ال هنأل ؛صصخي نأ نكمي ال اذه لثمف [184 :ةرقبلا] دَ
 هللا نأو ءاذكو اذك يف الإ ميلع ءيش لكب هللا نإ : لوقت : نأ نكمي

 صيصختلا نكمأ ول هنأل ؛اذكو اذك ىف الإ ريدق ءىش لك ىلع

 يضتقي امب هللا فصوي نأ زاجل «ةلماكلا تافصلا هذه لثم يف
 .اذه نع هزنم - لجو رع  هللاو ءصقنلا

 سيل (نكمي) :انلوقو .هصيصخت نكميف كلذ ادع ام امأ

 صيصخت هل كلذ قوس تامومع كانه نإف ‹« هصيصخت مزلي : هائعم



 1 ۲۰۸ | أعلا

 : مومعلا غيص ©

 و دفع ا
 ١ عيمجو .لك : لثم .هتدامب مومعلا ىلع لد ام ‹

 قل س لک ال : ىلاعت هلوقك .ةماعو .ةبطاقو .ةفاكو

 .[رمقلا] 49 رَ
 الف [۲۳ :ءاسنلا] كنا مڪي َتَمّرُخ# :ىلاعت هلوقك اهيف
 . ءيش اذه نم ىنثتسي

 .صصخ الإ نآرقلا يف ماع نم ام :لاقف ربعم ربع ول -

 لم SS تايرمع اد :لوقن لب ء.أطخ اذه :انلقل

 كانهو [۲۳ :ءاسنلا] 4ةُكحْتوَخَأَو مك نکا أ مڪي ٽم
 «[۳ :ةدئاملا] # ةَتِيِمْل کل تم "مر و : هلوق لثم ء«تصّصخ ا

 «[1۷۳ :ةرقبلا] 4 داع الو اَب رع رطْصضَأ نمف : :هصّصخ اذه

 . ناو ناتتيم انل تلحأ» : ةي هلوقو

 :لثم هتدامب مومعلا ىلع لد ام - ١ :عبس مومعلا غيص) :هلوق

 تع یس لک ان :ىلاعت هلوقك «ةماعو «ةبطاقو ,ةفاكو «عيمجو «لك
 ظفللاب مومعلل ديفم هنأل ؛هدعب ام ىلع هانمدقو ([رمقلا] 463 ردّ

 . ىنعملاو

 انه مومعلا ةغيص

 4@ رتب قلع ری لك ل :ىلاعت ر :(لك) -
 . [رمقلا]

 ؛(7714) مقر ثيدح «لاحطلاو دبكلا باب «ةمعطألا باتك :هجام نباهاور )١(

 .رمع نبا ثيدح نم ؛(۹۷ /۲) دنسملا يف دمحأو



 ماعلا
 O ءطرشلا ءامسأ  ؟

 نورضحم انيدأ میم امل ناول هلوقك : (عيمج) -

 نإ شالا اهني لف ء[ّسبا ©
 ظ ٠١۸[. :فارعألا]

 سان فاك الإ َكَنَلَسَرَأ امو# :ىلاعت هلوقك :(ةفاك)
 .اهيف لاوقألا دحأ ىلع [۲۸ :أبس]

 عمجأو «اليلد سيلو لاثم اذه «ةبطاق موقلا ءاج : (ةبطاق) -

 .ةبطاق ءاملعلا

 . ''”ةماع سانلا ىلإ تثعب» :(ةماع)

 .مومعلا غيص نم طرشلا ءامسأ (طرشلا ءامسأ - ۲) :هلوق

 .ءامسأو فورح : نيمسق ىلإ مسقنت طرشلا تاودأو

 .ءامسأ  حجارلا لوقلا ىلع - يقابلاو .نإ :يه فورحلاف

 كلام نباف «(ام ذإ) يف ماشه نباو كلام نبا فلتخا دقو
 .ءامسألا نم اهلعج ماشه نباو «فورحلا نم اهلعج

 : كلام نبا لاق

 ایا ا ىنا نإك ايشا رس ا

 (ام) لب (ام ذإ)و (امهم) فورحلا نم يأ - هنم نيل

 .ها.حصألا يف ةطبارلا (اَمل)و ةيردصملا

 .ةجح امهالكو «ناملاع اهيف فلتخا :نذإ

 دجاسملا باتك :ملسمو ؟ 0797 مقر ثيدح .مميتلا باتك :يراخبلا هاور )000

 .هللا دبع نب رباج نع ؛؟) مقر ثيدح «ةالصلا عضاومو

 .(57ص) هحرش عم رطقلا نتم (۲)



 اعلا
 ص ا 2-5

 ميس ص حت

 «([5:5 :تلصف] 4 هس اخلص لمع نمو :ىلاعت هلوقك

 1١6[. :ةرقبلا] ولأ هجو مس اولوت امنيا # جسم مور يس و سا ےب

 ومب یاب نف :ىلاعت هلوقك «ماهفتسالا ءامسأ - ۳

 ٦١[« :صصقلا] 4 َنِلَسْرَمْل ۳١[« A 5# :كلملا] نعم

 . [ريوكتلا] فلا نوبه ا

 اهنأ اهيلع قفتملا طرشلا تاودأ :لوقن لاح لك ىلعو

 :لوقن الو «بابلا اذه يف انعم لخدت امف «(ْنِإ) :يه فرح
 ىلإ جاتحت ىتح تلخد ام الصأ اهنأل «(نإ) ىوس طرشلا ءامسأ

 ىوس :لوقن نأ انجتحال ؛طرشلا تاودأ :انلق ول نكل «ءانثتسا

 . (نإ)

 2 اولو امتيأ# ٤١ :تلصف] «-هسْفَن الص ريع ْنَتْؤ) :هلوق
 نم :نيلاثمب انلثم «ةريثك طرشلا ءامسأ ١١5[( :ةرقبلا] هلأ هجو
 . (ْنَم) انه طرشلا مساو ٤٦[ :تلصف] ء4 اخلص ليَ رک ےک ےس

 مساو 1١١[ :ةرقبلا] ولأ هو كم اولو امتي : يناثلا لاثملا
 .(نيأ) انه طرشلا

 .ناكملل (نيأ)و «لقاعلل (ْنَم) نأ نيلاثملا نيب قرفلا
 ومب کباب نفط :ىلاعت هلوقك «ماهفتسالا ءامسأ )"  :هلوق

 نياك 4150 :صصقلا] نسما رَ ادام .0 :كلملا] نعم
 تئش نإو «مومعلا ديفت ماهفتسالا ءامسأ لك ([ريوكتلا] 49 َنوُبهْذَ

 .مومعلا غيص نم ماهفتسالا ءامسأ عيمج :تلق

 نأل ؛لهو «ةزمهلا :ماهفتسالا فورح اذه يف لخدي الو

 .مومعلا ناديفت ال ةيماهفتسالا لهو ماهفتسالا ةزمه



 )ماسلا
E ا .ةلوصوملا ءامسألا  : 

 : الثم تلق اذإف

 ًابلاط انصصخ ام اننأل ءمومعلل هذه ؟تمركأ بلاط يأ

 يأ يف :اهانعم نأل ؛مومعلا ديفت ةيماهفتسا ؟موقت ىتم -

 هجو اذه ءًاراهن اليل ءًءاسم ًاحبص :تقو يأ ركذأف «موقت تقو

 ' .ماهفتسالا مسا يف مومعلا

 الاد سيل هنأ بلاطلل ردابتي دق ماهفتسالا مسا نأ ةقيقحلاو

 نم وتب یاب نف» ىلاعت هلوق يف روصتت كنأل ؛مومعلا ىلع
 ءاملاب انيتأي دقف ءدحأ لك لمشي هنكل «دحاو هنأ ١"[ :كلملا]

 هب انيتأي يذلا ةميركلا ةيآلا يف نكل «نييالم انيتأي دقو «دحاو
 .- لجو رع هللا وهو «دحاو

 .ماع اذهف .؟لاؤسلا اذه باوج فرعي نم :تلق ولو

 نكميو «ةرشع نكميو «نانثا نكميو «دحاو هفرعي نأ نكمي

 انأف الإو .مومعلا ىلع ماهفتسالا مسا ةلالد هجو اذه «نويلم

 لكشي وأ «مومعلا ىلع لدي ال هنأ نظي بالطلا ضعب نأ دكأتم
 !لماش عئاش هنأ اذه هجو نکل «مومعلا ىلع لدي فيك هيلع

 .رثكأ وأ دحاوب قدصي ؟مالكلا اذه مهف نم :تلق ول

 لاؤس [50 :صصقلا] 4َنيِلَسَرَمْل رثا ادام# :ىلاعت هلوقف -

 .ماع وهف ؛نيلسرملا هب اوباجأ باوج يأ نع

 «ناکم ّيأ اونيع [ريوكتلا] 49 َنوبهذت نق“ :ىلاعت هلوق -

 .مومعلا ديفي :نذإ

 فورحلا :لقي ملو (ةلوصوملا ءامسألا - )٤ :هلوق



 2 ۲ا اعلا

 مه َكِيَلوأ هدب َدَدَسَو ٍقْدَصلأب هاج ىو :ىلاعت هلوقك
 «انلبْس تيره انف وده نيو ءارمزلا 469 توْقَنمْلا
 « [تاعزانلا] +@ | عنخ نم ريع كلذ ىف ف 90 ٦۹[« :توبكنعلا]

 1١5[. :نارمع لآ] 4 ضْرَأْلا ىف امو ٍِتْونَمَسلا ىف ام هَللَو#

 .مومعلا ديفت ال ةلوصوملا فورحلا نأل «ةلوصوملا

 هدعب ام عم كيسي فرخ لك: : يه ةلوصوملا فورحلاو

 .اههبشأ امو «يکو «ولو ءُنأو ءّنأ :لثم ءردصمب

 ةلوصوم تيمسو «ةلوصوملا ءامسألا نع ملكتن نآلاو

 ائيش دفتسن مل «يذلا ءاج» :تلق ول كنأل ءاهتلص ىلإ اهراقتفال

 مه َكِيَلْوأ دب َّقَدَصَو قدي ج یزو :ىلاعت هلوقك) :هلوق

 :توبكنعلا] ايس يدل انف وهج نيرو «[رمزلا] 469 توما
 توتا ٠ ىف ام لوا «[تاعزانلا] © ىن نمل ةرعل كلذ يف نإ 4

 ىلإ مسقنت ات ةلوصوملا ءامسألاو ٠١9[( :نارمع لآ] «ٍضْرَأْلا يف اَمَو

 e هلوقف اج امهيف مومعلاو .ةكرتشمو «ةصاحخ : : نيمسق

 ىلع لاد هنأل ؛صاخ لوصوم مسا اذه «ٍِقَدَصلاي اج یاو

 ريمضلا هيلع داعأف «توَقّنَمْلا مه كيلوا :لاق مث «درفم ركذم

 ءًاعمج هيلإ ريمضلا دوع حصف مومل انه (ىذلا) نأل ؛ًاعمج
 . نيقتملا نم وهف هب قدصو قدصلاب ءاج ٍدحاو ىإ هانعمو

 :توبكنعلا] اس نيهن نيف أودَهنَج نيرو :ىلاعت لاقو

 «عمجلا ىلع لاد هنكل ءروكذلا ةعامجل هنأل ؛صاخ اذه 4

 .هلبس هيدهيس هللا نإف هللا يف دهاجي ٍدحاو يأ :هانعمو



 | ۳ حلا

 ‹طرشلا وأ .ىهنلا وأ .ىفنلا فايس یف ةركنلا - 0

 O ا ‹يراكنإلا ماهفتسالا وأ

 [تاعزانلا] 6€ ىن نمل ربل كلذ يف و :ىلاعت هلا امأ

 مك .ةعامجلاو دحاولل حلصت (ْنَم) نأل ؛كرتشم اذهف

 اسنإ يأ :ىنعملاو «مومعلا غيص نم يهف تا ثنؤملاو

 . كلذ يف ةربع هلف ىشخي

 :نارمع لآ] 4ٍضْرَأْلا ىف اَمَو ِتولمسلا ىف ام للو :ىلاعت هلوقو

 م نأ 2( نك نو اعم قرفلا كلو اغا كرعشم (()
 . لقاعل ريغل (ام)و «لقاعلل لاقت

 لهأ لاق اذكه «مومعلا ديفت ةلوصوملا ءامسألا لك :نذإ
 . ملعلا

 الوصوم امسا نوكي هنأ ينعي «صاخلا ماعلاب داري دق نكلو
 ءصاخلا هب داري ماع هنإ :لوقن اذه «صاخ نيعم ءيش ىلع لدي

 اتجوز نم اكهيف انَحَفتف 5 اهم تسمح یو :ىلاعت هلوقك

 .اهدحو ميرم هب داري [ءايبنألا *9 ا ياء اهتباو اهلج

 ديرأ ۶ هنأل ؛ملعلا لهأ هلاق ام ضقني ال لاثملا اذهو

 سالا َّنِإ ساتلا مهل لاَ َنَِلا# :ىلاعت هلوق هريظنو «صاخلا هب
 اوعمج دق سانلا لك سيلو [17 :نارمع لآ] 4ک أوُعَمَج دک

 هب ديرأ ماع اذهف ؛ًاضيأ كلذ اولاق سانلا لك سیلو «ءمهل

 . صاخلا

 وأ ءهطرشلا وأ ءيهنلا وأ ءيفنلا قايس يف ةركنلا )٠  :هلوق

 نوكت ًانايحأف «ةددعتم تاقايس يف يتأت ةركنلا (يراكنإلا ماهفتسالا

 .مومعلل نوكت ًانايحأو «مومعلل ال قالطإلل



 .قلطملاو ماعلا نيب قرفلا ضرع يف درطتسن نأ جاتحيو

 : نيهجو نم امهنيب قرفلاو
 «مومعلا ليبس ىلع هدارفأ عيمج لمشي ماعلا نأ :لوألا هجولا

 .دحاو ىنعملاو «لومشلا ليبس ىلع هدارفأ عيمج معي :لوقت وأ

 .لدبلا لييس ىلع هدارفأ عيمج ا ۰

 قلطم اذهف .ةبقر قتعأ :كل تلق اذإ امأ .ةبقر يأ قتعت ال :يأ

 قت نأ كنزا .باقرلا عيمج قتعت نأ ديرأ ال ينأل ؛ماعب سیلو

 الذب اهرم ةماع يهف «لدبلا ليبس ىلع نكل «ةلحاو ةبقر

 : ىنعي «ةبقرلا هذه نع تأزجأ ةبقرلا هذه تقتعأ اذإ كنأ ىنعمب

 دارفألا عيمج معي الو ءرخآ نم ًالدب ًادرف لك نوكب هيف مومعلا نأ
 :.لدبلا سم ىلع الإ
 : تلق اذإف «دارفألا عيمج لمشي همومع :يلومشلا مومعلاو '

 «لومشلا ليبس ىلع ةبلطلا عيمج لمشي ماع اذهف .ةبلطلا مركا

 ماعلا نأل ؛الثتمم نكت مل ةئام مهو ةبلطلا نم ةرشع تمركأ ولف
 .دارفألا عيمج لمشي نأ دب ال

 ليبس ىلع ةبلطلا عيمج لمشي «ٌقلطم .ابلاط مركأ :وحنو
 ظ لالا

 نع ًالدب راص نآلا هتمركأ يذلا اذه َنأل ؛ aT «تمركأو
 .دحأ ّىلع حتحي الف ‹عيمجلا



 مركأو ماعطلاب بهذف «ةبلطلا مركأ :همداخل ديس لاق ولف

 قح هلف ؛وكشي دحاولا ءاجف «هديس ىلإ عجرو ًادحاو الإ ةبلطلا
 .مومعلا يف لخاد هنأل ؛ىوكشلا

 ىطعأو ةيماركإلا ذخأف .ًابلاط مركأ ؛مداخ اي :لاق ولو
 ااه ك ا اني ةر دسمال الط شع ةعست ءاجفا «طلقق ادخار
 . يلدب هيف مومعلاو «دحاوب قدصي قلطم اذه نأل ؛ةجح مهل تسيلف

 هيلع دري ماعلاو «دييقتلا هيلع دري قلطملا : يناثلا هجولا
 لب ءديقم ماع اذه :لوقت نأ حصي ال هنأ ىنعمب «صيصختلا

 قلطم اذه :لوقت الو «صصخمو صوصخم ماع اذه :لوقت

 .ديقم قلطم اذه :لوقت لب «صصخم

 ‹صاخلاو ماعلا :نولوقي لوصألا لهأ نودجت اذهلو

 دري صيصختلاو «قالطإلا ىلع دري دييقتلا نأل ؛ديقملاو قلطملاو

 .مومعلا ىلع
 لسكأ تدجوو ءةيماركإلا تذخأف .ًابلاط مركأ : تلق اذإف

 . الثتمم نوكت «هتمركأف ابایغ مهرثكأو «ةبلطلا

 نأل ؛دييقت اذهف ءانديق نآلا !ًادهتجم ًابلاط مركأ :تلق ولو

 ةيماركإلاب تبهذ .(ًابلاط) قالطإ ىلع درو (ادهتجم) فصولا
 تعجرف «نيدهتجم ريغ مهلك ةرجحلا يف ةبلطلا تدجوو
 امو «(دهتجم) فصوب ديقم هنأل ؛ًالثتمم نوكتف .ةيماركإلاب
 !!هلل دمحلاو ءانتبلط ريغ يف اذهو .ًادهتجم تدجو

 ءمهنم ادحاو تمركأف «نيدهتجم بالطلا لك تدجو ولو

 . تلثتما
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 سلا

 57 :نارمع لآ] ا الإ
 اود نإ# ٠ 2[ :ءاسنلا] # اعيش وپ ارش الو کو هلآ اودعاو#

 4@ ايم ءْنَع لک تک هلک ف وف هک
 :صمقلا ا مكحِتأي هلآ ريع هلل نمل «[بازحألا]

 ىلإ جاتحي هنأل ءًادج ًاحضاو سيل هنكل :ثلاث قرف كانه
 امأو «هنم لصتملا ءانثتسالا حصي ماعلا :نولوقي «ةيبرعلاب رحبتم

 .ًاعطقنم ءانثتسالا ناك اذإ الإ هنم ءانثتسالا حصي الف قلطملا

 الإ : ل لوقت نأ حصي ال قلطم اذه . الجر مركأ :ًالثم لوقت
 ىنعمب (الإ) نوكت نأب عطقنملا ءانثتسالا ليبس ىلع الإ ار

 .همركت ال ادیز نکل : يأ .(نكل)

 (الجر مركت ال) .ًاديز الإ الجر مركت ال :تلق ول نكل

 . صيصختلا هلخدي ماعلا نأل ؛هنم ءانثتسالا حصيف «ماع اذه

 ]11۲ 2 لآ] 53 لإ ِهَلِإ م امو :ىلاعت هلوقك) :هلوق

 ese نإ ء[١۳ :ءاسنلا] ا وپ اکر و هلأ اوُدبَعَاَو»

 هلأ ع 0 م ء(تازخألا] 4 ©9 اَميلَع ِءْيَس کب ےک هل َّنِإَف هوفحت

 سا لإ هلل نم امو :ىلاعت هلوق ١[( :صصقلا] ياش كباب

 اهب دارملاو «ةركن اهنإف ء(هلإ) ةملك دهاشلا [5”؟ :نارمع لآ]

 . يفنلا دعب تعقو اهنأل ؛مومعلا

 قايس يف ةركن ًاضيأ اذهف ءدحأ تيبلا يف ام :لوقتو
 . يفنلا قايس يف ةركن ؛تيبلا يف لجر ال :لوقتو .يفنلا

 ةملك :[03 :ءاسنلا] ايس وہ ارش الو هللا اودبغاو# -

 ايبن هللا عم دحأ كرشأ ولف «معتف «يهنلا قايس يف ةركن (ًائيش)



 ءايلوألا نم ًاّيلو كرشأ ولو «ىهنلا ىف لخدي هنإف «ءايبتألا نم
 ٠ .ةماع اهنأل ؛ةيآلا يف لخدل

 مل اهنأل ؛كرشلا ىتح ًاضيأ معت اهنإ :لوقن نأ نكميو
 طلستم لعفلاو «(اوكرشت) لعفلا ىلع تلخد (ال) نأل ؛ صصخت

 .(ائيش) وهو لوعفملا ىلع
 اذإ ينعي «ًالّوؤم ناك اذإ ام يفنلا قايس يف ةركنلا نم لهو

 4دب كرسي نأ رْفْمَي ال هلأ َّنإ# :لثم الا ةركن تناك ام
 نوكي ردصمب هتلدأ اذإ «ءىب رشي نأ# :هلوق نأل ٤۸[ :ءاسنلا]

 ربكألا كرشلا لمشي هيلعو ««هب ًاكرش رفغي ال هللا نإ» :ريدقتلا
 .- هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا امك ءرغصألاو

 ؛يفنلا قايس يف اهنأل ؛ديج ةغيصلا ثيح نم خيشلا مالكو
 ربكأ ناك نإو رغصألا كرشلا نأل ؛ًائيش اذه نم ىسفن ىف ّنكل
 نم نإ بأ اذا للاي تلح نال ورسم نبا قوقل رئابكلا ن
 د كرشملا :لاح لك ىلع ... "' ”«اقداصض ةريقب ةفلخأ نآ

 .هل رفغي الأ

 اميل کب € هَل ناف وف ES اس أودت نإ 8

 .ءيش لك معيف ‹طرشلا قايس يف ة ةركن (ًاعيش)ف «ء[بازحألا] ©

 هب ملاع ايلا هيدبت ءيش يأ

 ةركن اذه ET ١[ ايضب مڪي هلآ يع هلل نم# -
 . يراكنإلا ماهفتسالا قايس يف

 باتك :هفنصم ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو ؛(١٠٠۸۷) ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور )١(

 )١7851(. هيبأب وأ هللا ريغب فلحي لجرلا باب «تارافکلاو روذنلاو ناميألا



 هلوقك .ًاعومجم مأ ناك ًادرفم ةفاضإلاب فرعملا 5

 اورڪڏاف # 7١[0 :ةرقبلا] ع لا تمم اودذاو# :ىلاعت

 .[14 :فارعألا] وَلَا الاء

 ال اهنإف يراكنإلا ريغ ماهفتسالا قايس يف تناك اذإ امأو

 يهو «يفنلا هب داري ال هنأل ؛قالطإلل يه لب «مومعلا ىلع لدت

 ماهفتسالا نأل ؛يراكنإلا ماهفتسالا قايس يف مومعلل تناك امنإ

 مكحِنأي هلآ يع هلل نم :هلوق نإف ءيفنلا ةلزنمب يراكنإلا
 . ءايضب مكيتأي هللا ريغ هلإ ال :هلوق نزاوي 4ِءآيِضِب

 مركأ :كل تلق ولف «مومعلا ىلع لدت الف تابثإلا قايس يف امأ

 . لجر هنأ هيلع قدصي هنأل ؛تلثتما ًادحاو ًالجر تمركأف . الجر

 ال مالعتسالا هب دصقي ماهفتسا ؟تمركأ ًالجرأ :تلق ولو
 ريغل ماهفتسالا قايس يف ةركن اهنأل ؛مومعلل سيل اذهف ءراكنإلا

 مأ تمركأ ًالجرأ :تلق ول اذهلو ؛مالعتسالل اهنكلو ءراكنإلا

 .حص ام مومعلل تناك ولو «مالكلا حص ؟نيلجر

 هلوقك ءًاعومجم مأ ناك ًادرفم «ةفاضإلاب فرعملا - )٦ :هلوق
 لآ ا٤ اَورُكْدََنل 1۲۳١ :ةرقبلا] 4ْْكَيلَع لآ تم أود ذاَو» :ىلاعت

 نكل ؛معي فاضملا عمجلاو «معي فاضملا درفملا ([114 :فارعألا]

 الو فاضي دق مسالا نأل (ةفاضإلاب فرعملا) :انه لوقي فلؤملا

 . ةفاضإلاب فّرعملا ىلع انه مالكلاو «ةفاضإلاب فرعتي

 ظفل ىلإ تفيضأ ةركن :ةمعن بع هلا َتَمْي اودذاو# -
 .مومعلا تدافأف (هللا) ةلالجلا

 رومأم كنإف  ةريغص وأ ةريبك  ةمعن يأ :هللا ةمعن
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 ءًاعومجم مأ ناك ًادرفم ةيقارغتسالا لأب فرعملا -

 الو «[۲۸ :ءاسنلا] «اًفيِعَص ل نسضإلا قلو هلوقك

 كوع نم حرر نذعتسأ ا | أنْذََسْسَلَف راحل حلا مک لفل ٤

 ٥۹[. :رونلا] 4 هلت

 .غلبأ اهركذب رمألا ناك ةمعنلا تربك اذإ نكلو ءاهركذت

 . مومعلل ًاضيأ هذهف «ةمعن : يأ أ اء اورا : كلذك

 .مومعلل تسيل هذهف ء«هللا نم َءالآ اوركذا :تلق ولو

 املف «مومعلل تسيل هذهف «هللا نم ةمعن اوركذا :تلق ول كلذكو

 :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو 0 تراص تفيضأ
 ےک ےک

 ۳٤[. :ميهاربإ] |] امو ال هلا تمعن ودمت نإَو#

 (اعومجم مأ ناك ًادرفم «ةيقارغتسالا لاب فرعملا - ۷) :هلوق

 نايبو «قارغتسالاو «دهعلل :ةثالث هوجو ىلع رك ةفرعملا (لأ)

 . ةيقارغتسالا :ةثالثلا عاونألا هذه نم مومعلا ديفي يذلاو .سنجلا

 .(لك) اهلحم لحي نأ ةيقارغتسالا ةمالعو

 درفم ىلع تلخد ءاوس ‹مومعلا غيص نم ةيقارغتسالا (لأ)و

 : ىلاعت لاق «لاجرلا : لثم عمج ىلع وأ «لفطلاو «ناسنإلا :لثم

 نوماّوق لاجرلا لك : يأ [*5 :ءاسنلا] #ِهآَسنلأ لع ومر ٌلاَجَرلا#

 ؛سنجلل هيف (لأ) نوكت نأ لامتحا هيف لاثملا اذهو ءءاسنلا لك ىلع

 . هيلع موقت ةأرمال جاتحي رصاق وه نم لاجرلا نم دجوي دق هنأل

 ء[۲۸ :ءاسنلا] #اًفيِعَص ٌنَضاِلا َقلَحَو» :ىلاعت هلوقك) :هلوق

 4 نولي ني تلا دنا انك ادت خلا مكي ُلقْطَْلا مب انو

 . ناسنإ لك :يأ [18 :ءاسنلا] 4ٌنَضالا قلو ([59 :رونلا]



 5 ۷۰ | اعلا

 :دوهعملا بسحب هنإف ءةيدهعلا لأب فّرعملا امأو
 فّعملاف ًاًصاخ ناك نإو «ماع فّرعملاف ًاّماع ناك نإف
 . صاخ

 ْنِإ ةكيتلملل 0 3 :ىلاعت 0 ماعلا لاثم
 ۹ NE RS لس اذ © ريلي ن تب

 .[ص] 9
 0 . 2 77 0 ےس ص ص

 [رصعلا] }@ رح ىن نشل نإ ©9 رسل رصعْلاَو# :رخآ لاثم -
 نانا لك یا

 رع لع اره 23 تلا للا . :ثلاث لاثم -

 اذهلف ؛مومعلل هنكل ءدرفم لفطلاو 0 هيذلاف î :هلوق

 غلب اذإو :(لك) اهلدب انعضوو (لأ) انفذح ولو . عمجلاب فصو

 . ىنعملا حصل ؛ اونذأتسيلف ملحلا كنم لافطأ لك

 نإف :دوهعملا بسحب هنإف «ةيدهعلا (لأ)ب فّرعملا امأو) :هلوق
 ماعلا لاثم سم فّعملاف ًاّصاخ ناك نإو ءماع فرعملاف ًاّماع ناك
 وس دا © © نبط نم ب قل يل ِةَكيَلَمل کر لا د :ىلاعت هلوق
 نوعمح ٩ ملڪ کیم هجم © رجس 8 نق یو نب ده تقر

 اهيف لأ نأل ؛ةيناثلا (ةكئالملا) :هلوق يف دهاشلا ([ص] 9
 ةيقارغتسا اهيف لأف ىلوألا امأو .دهعلل

 :هلوق ىلإ . .ةكئالملا لكل : يأ «ركَستلمْلِ کبر لاق ْدِإَو#
 :مهل ليق نيذلا :يأ 463 درم هڪ ةكيلملا دج
 .اودجس نيذلا مهو -



| a 

 SNL يرام يناس هلوق صاخلا لاثمو

 0 ٌتْوَعَرِف نصمم © الور وعو لإ السا ۴ رک ادھس

 را 4© اليو اَذْهَأ هذَا

 معي الف «سنجلا نايبل يتلا لأب فرعملا امأو

 لاجرلا وأ «ةأرملا نم ريخ لجرلا :تلق اذإف ءدارفألا

 ريخ لاجرلا نم درف لك نأ دارملا سيلف .ءاسنلا نم ريخ

 ريخ سنجلا اذه نأ دارملا امنإو ءءاسنلا نم درف لك نم

 نم ءاسنلا دارفأ نم دجوي دق ناك نإو «سنجلا اذه نم

 . لاجرلا ضعب نم ريخ وه

 دهس اوسر لإ السر اإ :ىلاعت دو صاخلا لاثمو) :هلوق

 الو ل وعرف یصعف 6 الوسر وعرف لإ السا ۴ کی

 دوهعم ىلع تلخد اهنأل ؛مومعلل تسيل انه (لأ)ف ([لمزملا] ©

 . ًاًماع سيل درف ىسومو (ىسوم وهو « صوصخم

 ءدارفألا معب الف ءسنجلا نايبل يتلا لأب فرعملا امأو) :هلوق

 ؛ءاسنلا نم ريخ لاجرلا :وأ «ةآرملا نم ريخ لحرلا :تلق اذإف

 ءاسنلا نم درف لك نم ريخ لاجرلا نم درف لك نأ دارملا سيلف

 دق ناك نإو ءسنجلا اذه نم ريخ سنجلا اذه نأ دارملا امنإو

 مل املف (لاجرلا ضعب نم ريخ وه نم ءاسنلا دارفأ نم دجوي
 تسيل انه (لأ) نأ انملع ؛مومعلا ليبس ىلع ةيلكلا هذه قدصت

 .مومعلل

 نايبل اذهف «نيعباتلا يعبأت نم ريخ نوعباتلا :انلق اذإو



 اذه نم لضفأ ةمألا هذه نورق نم سنجلا اذه : ينعي «سنجلا
 لك نم ريخ نيعباتلا دامو لك نأ تعي الو «سنجلا
 .نيعباتلا عابتأ دارفأ نم دحاو

 :تالاح ثالث هل (لأ)ب فرعملا نأ :ةصالخلاو

 .مومعلل يهف ةيقارغتسا نوكت نأ :ىلوألا

 ًاّماع ناك نإ ءدوهعملا بسحبف ةيدهع نوكت نأ :ةيناثلا
 امإ :دهعلاو .صوصخلل يهف أّصاخ ناك نإو «مومعلل يهف
 . ينهذ امإو «يروضح امإو «يركذ

 .مومعلا ىلع لدي ال اذهف «سنجلا نايبل نوكت نأ :ةثلاثلا
 : ةلأسم

 ؟دارفألا عيمج - لمشت ثيحب «تباث مومعلا غيص مكح له -

 ليلدلاو ءاهدارفأ عيمج لمشي تباث اهمكح «معن :باوجلا
 :اولاق ريخلا نم ليخلا يف ام ركذ امل هيي يبنلا نأ اذه ىلع
 هذه الإ اهيف يلع لزني مل رمحلا» :لاق ؟هللا لوسر اي رمحلاو
 © مري يَ ورد َلاَقْتِم لمعي نمف :ةذافلا ةعماحلا ةيآلا

 :لوقي هنأك ؛“'«(ةلرلرلا] 402 ْمَرَي ارش ورد لاشي َلَمْعَي نَمَو
 كيلعف ارش اهيف تلمع نإو «باوثلا كلف ًاريخ اهيف تلمع نإ
 .مومعلا ربتعا ةي لوسرلا نأ اذه نم ذخأنو «باقعلاو رزولا
 .همكحب ذخأو

 ءراهنألا نم باودلا يقسو سانلا برش باب «ةاقاسملا باتك :يراخبلا هاور )1١(

 هج ۽ + ¢ اب



 لإ ۷۴

 : ماعلاب لمعلا ©

 تبثي ىتح ماعلا ظفللا مومعب لمعلا بجي

 هعبص نأو ‹ عيص هل ماعلا نأ ا لهأ روهمج 0 يذلا وه

 ميه ىلع ةلاد اهنأو «ةتباث هدارفأ لومش ىلع اهتلالد يف

 .دارفألا

 :ىلاعت هلوق نإ :لوقي نم لوق ىلع درن فيك :ليق نإف

 صاخ مكح [1۸۷ :ةرقبلا] 4ِةِحسَصْلا ىف َنوُفكلَع ساو شورش الو#

 ؟ةثالثلا دجاسملاب

 مكحلاو «ةمألل ماع مكح اذه نأب مهيلع درن :باوجلاف

 الإ سانلا اهلاني ال دجاسم ةثالثب صصخي نأ نكمي ال ةمألل ماعلا

 اهيف نونوكي الو «أدبأ اهلاني ال سانلا ضعب امبرو «نينس دعب نم
 .دعبلا نم ءىش هيف اذه ‹ناضمر یف

 ‹ةجيتنلا وه ةقيقحلا ىف اذه (ماعلاب لمعلا) :هلوق

 انبجاو امو غيصلا هذه مكح امف «غيصلا نايب يف هلك قبس

 ؟اهوحن

 (هصيصخت تبثي ىتح ماعلا ظفللا مومعب لمعلا بجي) :هلوق
 مل» :لاق ريتا امل ولي لوسرلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 َلاَقْتِم ُلَمَعَي نمف# :ةذافلا ةعماحلا ةبآلا هذه الا اهيف يلع لزني
 10 ق
 4 مري اش وَر لاّقثم لمست نمو © ا ورد
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 .كلذ فالخ ىلع ليلد موقي ىتح ءاهتلالد

 لمعلا مالسلا ةالصلا هيلع لوسرلا لمعتسا انهف «“'«[ةلزلزلا]

 . مومعلاب

 وهو «هب لمع قو يبنلا نال ؛ بجاو مومعلاب لمعلا :نذإف

 !كلذك اولمعا :انل لوقي اذه هلمعب هنأكف ؛عرشم

 لمعلا نأل) :هلوق يف فنصملا هركذ يلقع ليلعت كانهو

 موقي ىتح اهتلالد هيضتقت ام ىلع بجاو ةنسلاو باتكلا صوصخب

 باتكلا صوصنب لمعلا : : حضاو لید ا د (كلذ فالخ ىلع ليلد

 « صوصخ وأ «موهعح نم ٠ 0 ةت ام ىلع بج او ةنسلاو

 فاالخ ىلع ليلد مومي ىتح «كلذ ريغ وأ « دييفت وأ «قالطإ وأ

 .كلذ

 ةعفانو «(«ةيلمعلا ماكحألا) هقفلا باب يف ةعفان ةدعاقلا هذهو
 .(ةيملعلا ماكحألا) ة ةديقعلا باب يف ًاضيأ

 ىلع لمعن :اهثيداحأو تافصلا تايآ يف الثم لوقن اذهلو
 . كلذ فالخ ىلع ليلد موقي ىتح ءاهتلالد هيضتقت ام

 عيمج مكحلا معي نأ هتلالد ىضتقمف ماع ظفل انءاج اذإف

 ىلع ليلد موقي ىتح ًاماع مكحلا نوكيف .كلذ يف ةلخادلا هدارفأ

 . كلذ فالخ

 نم اند نم :اهنم «ةريثك نطاوم يف كعفنت ةدعاقلا هذهف
 0 ةرقبلا] أ راعس نم ةورملاو افصلا نإ :أرقو ءافصلا

 .(777ص) هجيرخت مدقت (۱)



o n. 

 يذلا وه اذه ءرهاظلا الإ انل سيلو «ةيآلا لامكإ مدع رهاظلاف

 دارملاو ةيآلا ضعب نوركذي ًانايحأ مهنوكو «نآلا انيديأ نيب

 ةروس ىلع ةَيِمِلْعْل بر هَل ُدمَحلا# نوقلطي امك ةيآلا عيمج

 الإ هيلإ أجلن الف ءلصألا فالخ هنكل ءدراو اذه ءمعن :لوقن «ةحتافلا
 ظ ظ ا

 (همومعب لمعلا بجو ءصاخ ببس ىلع ماعلا درو اذإو) :هلوق
 نأل «هببس ىلع هرصقن ال صاخ ببس ىلع ماع ظفل درو اذإ

 ام «ةرصاق ريدقتلا اذه ىلع ةعيرشلا تناكو «هريغل ًاّيدعتم مكحلا

 تلا ىلع هرصق روجي الو ءاذهب لوقن نأ نيعتي : نذإ

 ةالصلا هيلع لوسرلا ثعب ذنم ةماع ةعيرشلا نأل ؛صاخلا

 نأ امأو «هنيعب دحأ اهيف صخي ال «ةعاسلا موقت نأ ىلإ مالسلاو

 يف اذه (ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأل) :هلوق

 ال ظفللا مومعب ةربعلا) :انلوق نأل ؛مكحلاب ليلعت عقاولا

 .نييلوصألا ضعب هب ربع دقو «مكح (ببسلا صوصخب

 «ةماع ةعيرشلا نأ «ليلق لبق انفلسأ ام مكحلا اذه ةلع نكل
 يف ًاروصق كلذ ناكل «ببسلا ىلع اهيف مكحلا رصق ولف

 .ةعيرشلا



 ا ٦۷ا

 ببسلا لاح هبشي امب ماعلا صيصخت ىلع ليلد لدي نأ الإ

 . اههبشي امب صتخيف «هلجأ نم درو يذلا

 نإف «راهظلا تايآ :هصيصخت ىلع ليلد ال ام لاثم

 هيف ماع مكحلاو «تماصلا نب سوأ راهظ اهلوزن ببس

 .هريغ يفو

 لاح هبشي امب ماعلا صيصخت ىلع ليلد لدي نأ الإ) :هلوق
 ةقيقحلا يف اذهو (اههبشي امب صتخيف ءهلجأ نم درو يذلا ببسلا
 : اننأ ينعي «صاخشألا مومع نم ال لاوحألا مومع نم ءانثتسا
 يضتقت لاح ىلع ببسلا اذه ناكو «ببس ىلع ماع ظفل درو اذإ
 صخي نأ بجو ءصنلا اذه رودص وأ ء.مكحلا اذه رودص

 .لاثملاب اذه حضتيو «لاحلا كلت هبشي امب همومع

 نإف ءراهظلا تابآأ :هصيصخت ىلع ليلد ال ام لاثم) :هلوق

 يفو هيف ماع مكحلاو ءتماصلا نب سوأ راهظ اهلوزن ببس
 .(هريغ

 راهظلا تاي
 کن َنورهلظي لا ل ريِصب عيمس هَل 7 اكوا عمسلا هل هنو هلا لإ 1 02 ١ 7 ر ي e سهم وي

 نس

 مهتنهتأ
T4 ۳رسم ي 1 ۶ و ر 2 و ا - م 2  

 ا یک رإ رهتهَمآ ته ام مهياش نم

 نم َنوُرهظِي بيلو © ٌروُفَع وعل هلل تو ادوزو لوقلا نڪ اركحنم

 2و لو كلمتي نأ ل نت ر وَر ريحته أولاق امل ت
 دو نتي نيټ اي ذيع دل ق © د تتت انب هئ ذو

 EES ا
 . [ةلداجملا] *©9 ل ناد و لنا



 بأ ۷ ماعلا

 سيل» :95 هلوق :هصيصخت ىلع ليلدلا لد ام لاثمو

 ه4 ةاعا تاو ها مباع هع ان نع ف 2818 غ6 اع عم (رفسلا ىف ىف مايصلا ربلا نم

 نم تماصلا نب سوأ راهظ اهلوزن ببس «تايآ عبرأ هذهف

 . هتجوز

 لجرلا اذه ةلكشم لحل تلزن راهظلا تايآ نإ :لوقن الو

 َنيِدلا# :ىلاعت هلوقف ءماع اهظفل نأل ؛ 3 اهبكح لب ءطقف

 «مومعلا غيص نم لوصوم مسا :نيذلا # مهِبآَسُي نم مكنه َنوُرهظي

 .مومعلا غيص نم ًاضيأ مياس نم رهط 57 : ىلاعت هلوقو
 ءاملعلا نكل «هريغو هلجأ نم تلزن يذلا ببسلا لمشتف

 .لوخدلا ةيعطق ببسلا ةروص :ماقملا اذه يف نولوقي

 عدم دارأ ولف «تماصلا نب سوأ يف تلزن ةيآلا هذه ًالثمف

 کمپ ال :انلقل ةيآلا هذه مكح نم تماصلا نب سوأ جرخُي نأ

 ال :لوقن مث هلجأ نم ةيآلا لزنت فيكف «ببسلا وه هنأل ؛كلذ

 ؟ةيآلا يف لخدي

 تماصلا نب سوا لمشت - راهظلا ةيآ  ةيآلا هذه :لوقن نذإ

 صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو «ةماع اهظافلأ نأل ؛هريغو

 ل
 سيل» :ِدلَك هلوق :هصيصخت ىلع ليلدلا لد ام لاثمو) :هلوق

 ثيدحلا اذه مومعب ذخأن نأ اندرأ ول («رفسلا يف مايصلا ربلا نم

 ربلا نم سيل رفسلا .يف موصلا :انلقل ؛لاوحألاو صاخشألا يف
 يف همومعب ذخأن نكل «صخش لك عمو «لاح لك يف اقلط

 ال اهلجأ نم درو يتلا لاحلاب ديقتيف «لاوحألا نود صاخشألا

 .هلجأ نم درو يذلا صخشلاب



 تي لبا
 ًاماحز ىأرف ءرفس يف ناك هيب يبنلا نأ» :هببس نإف
 .مئاص :اولاق «(؟اذه ام» :لاقف «هيلع للظ دق الجرو
 ا يف مايصلا ويلا نم سيلا : لاقف

 ًاماحز ىأرف رفس يف ناك يب يبنلا نأ» :هببس نإف) :هلوق
 نم سيل» :لاقف .مئاص :اولاق ««؟اذه ام» :لاقف ءهيلع للظ دق الجرو
 اذهلو ءةقشم اهيف لجرلا اذه لاح .((«رفسلا يف مايصلا ربلا
 لاقف .كالهلا نم هيلع ًافوخ ءهيلع اوللظو ءهيلع سانلا محدزا
 .«رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» :ةْكَي هللا لوسر

 ءاوس ءرفاسم ناسنإ لك لمشل ثيدحلا رهاظب انذخأ ولف
 . قشي مل مأ موصلا هيلع قشأ

 هللا ءاش ام - وهو ءرفسلا يف ًامئاص ًاصخش تيأر ولف
 يتأيو «دعقيو موقيو ضكري وهف «ءاتشلا يف سانلاو اق

 نم سيل :هل لوقن ال اذهف ءروطفلا عنصيو «رانلا بشيو بطحلاب
 .رفسلا يف مايصلا ربلا

 ال وعرف نيك: موصل هيلع نحو الجر تيأر ول نكل
 اذهف ؛ةرابعلاب ًانايحأو ةراشإلاب ًانايحأ ملكتي لب ءملكتي نأ ردقي
 .رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل :هل لوقن

 ف يبنلا هآر يذلا لجرلاب صاخ اذه :لئاق لاق ولف
 . ظفللا مومعب ةربعلا :لوقنف

 :رحلا دتشاو هيلع للظ نمل هيي يبنلا لوق باب ءموصلا باتك :يراخبلا هاور (1)
 .مايصلا باتك :ملسمو ؛(٤٤۱۸) مقر ثيدح .«رفسلا يف موصلا ربلا نم سيلا

 . هللا دبع نب رباج نع ؟(0١١١) مقر ثيدح



 "3 ماعلا

 وهو «لجرلا اذه لاح هبشي نمب صاخ مومعلا اذهف

 .رفسلا يف مايصلا هيلع قشي نم

 ناك و يبنلا نأ :كلذب هصيصخت ىلع ليلدلاو

 الئ لعفي الو «هيلع قشي ال ناك ثيح “رفسلا يف موصي
 .ربب سيل ام

 لوألا مئاصلا يف لوقت اذامل «كيلع ةجح اذه :لاق اذإف

 نم جراخ اذه :كلذ هبشأ امو روطفلا عنصيو دعقيو موقي يذلا

 ؟ثيدحلا يف لخاد : يناثلا نع لوقتو «ثيدحلا

 يف معي نكل «لاوحألا يف معي ال هنإ :لوقن انه

 «لاح لك يف سيل «رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» «صاخشألا

 :هآر نيح هيب لوسرلا هل لاق يذلا لجرلا لاح هبشت لاح يف لب

 .«رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل»
 قيقد نبا تيأر دقف ءاهيلع هبنأ ًادج ةليلج ةدئاف هذهو

 ءاذه ىلع هّبن ةدمعلا يف ثيدحلا حرش يف - هللا همحر  ديعلا

 قيقد نبا ٍلْبق نم ًاروكذم هنظأو «لوبقلاب اذه اوقلت ءاملعلاو

 . ةحيحص ةدعاق اهنأ ودبيو ءديعلا

 مومعو ‹«صاخشألاو لاوحألا لمشي مومع اندنع راصف

 .لاوحألا نود صاخشألا لمشي

 نم وهو «لجرلا اذه لاح هبشي نمب صاخ مومعلا اذهف) :هلوق
 85 يبنلا نأ :كلذب هصيصخت ىلع ليلدلاو ءرفسلا يف مايصلا هيلع قشي

 (ربب سيل ام 35 لعفي الو ء«هيلع قشي ال ناك ثيح رفسلا يف موصي ناك



 «رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» : :لاق امل لوسرلا نآل عير

 o ا ؛ موصي هانيأرو
 .هيلع قشي يذلا وهو .لوقلا اذه ةي لوسرلا لاق هلجأ نم

 ماعم E بلا ل

 لق لوشن لج هرقل نه يل اذه ا

 . هلواطت وأ ضرملا ةدايز نم ىشخي ناك ادإ .موصلا هيلع م



 -) چ
 e راج

 :ةغل ماعلا نأ انعم قبس (ماعلا دض :ةغل صاخلا) :هلوق

 ماع :لاقي اذهلو «هدض صاخلا :نذإ هدارفأ عيمجل لماشلا

 نإ انيتأيس ديقملاو قلطملاو .ديقمو قلطم :لاقي امك ءصاخو

 .هيف مالكلا هللا ءاش
 هلصأو «هيلع ءاملعلا حلطصا ام :ينعي (ًاحالطصاو) :هلوق

 ءءاحلاو ماللاو داصلا يه ةيلصألا فورحلا نأل ؛حالصلا نم

 ام :نذإ .لوصألا نم تسيلف ءاط تلدبأ ىتلا ءاتلاو ةزمهلا امأو

 اذه ءاملع قفتا يذلا اذه :حالطصا ىنعمف «حالصلا نم تماد
 . افرعم هتيحالص ىلع نفلا

 دنع وهف «حالطصا» ةملك انيأرو وحنلا يف انك اذإ اذهلو

 وهف ثيدحلا يفو «نييلوصألا دنع وهف ؛لوصألا يفو «نييوحنلا
 ( ۰ .اذكهو ا دنع

 ؟(ًاعرش) :انلوقل فدارم (ًاحالطصا) : انلوق له -

 نأ حصيف ةينيدلا رومألا يف ةلأسملا تناك اذإ :باوجلا
 نكل ؛كلذ نم عنام الو ء(اعرش) :لوقنو ء(احالطصا) :لوقن

 :انلوق ااغ الر سيل ةيعرشلا ريغ رومألا يف

 . الثم وحنلاك كلذو «(اح الطصا)



 ب =
 تاس اک «ددلع وأ صحسب روصحم ىلع لادلا ظفللا

 .ددعلاو ةراشإلاو مالعألا

 : انلوق (ددع وأ صخشب روصحم ىلع لادلا ظفللا) :هلوق

 «قلطملاو «ماعلا ىتح هيف لخديف «ظفل لك لمشي سنج (ظفللا)
 :كيقملاو

 ةيقبل جرخملا لصفلا وه اذه (روصحم ىلع لادلا) :انلوقو

 . ظافلألا

 .دحاو لصف فيرعتلا اذه يف : نذإ

 مالعألا ءامسأك «ددع وأ صخشب روصحم ىلع لادلا ظفللا) :هلوق
 ريغ وأ ًاّيمدآ هنوك نم لمشأ (صخشب) :انلوق (ددعلاو ةراشإلاو
 .(صخش) ةملك يف لخاد وهف «مسج هل صخاش ءيش ياف «يمدآ

 .دلاخو «يلعو ءدمحم :لثم (مالعألا ءامسأك) :انلوق
 ىمسملا ريغ لوانتي ال «ًادلاخو ًادمحم نأل ؛ةصاخ هذه .ركبو
 .ءامسألا ةيقب اذكهو ءمسالا اذهب

 ذخ :تلق اذإف ءصاخ ةراشإلا مسا (ةراشإلاو) :انلوق
 ال «ةراشإلاب نيعم ءيش ىلع لدي هنأل ؛هريغ ذخأت ال كنإف ءاذه

 ظ . هريغ لمشي
 4کلا ڪپ ىلا اًدنهأ# :رافكلا لوق :هلاثم

 . سقف اذه ىلعو «لوسرلا ريغ «اذه» لمشي الف ۳١[ :ءايبنألا]

 نويلم .لجر اتئام «لجر ةئام :وحن .(ددعلاو) :انلوق

 . ىّدعتي ال روصحم هنكل «ريثكلا لمشي ناك نإو «صاخ .لجر
 يف تدجو نإف .تيبلا يف نم مركأ :وحنف ماعلا ظفللا امأ



 | 9 سمت

 ري دض : ةغل صيصختلاو

 .ماعلا دارفأ ضعب ب جارخإ : احالطصاو

 نييالم ئال وأ «فالآ ةثالئ تدجو نإو ‹«مهتمركأ ةئالث تلا

 رثكأ مركت الف .تيبلا يف الجر نيثالث مركأ :تلق اذإ نكل

 اديز تصصخ :لوقت (ميمعتلا دض :ةغل صيصختلاو) :هلوق

 . ميمعتلا دض صيصختلاف ؛ ءاطعلاب موقلا تممع : لوقتو ءءاطعلاب

 ماق :انلق اذإ (ماعلا دارفأ ضعب جارخإ :ًاحالطصاو) :هلوق

 اذهف اسر الإ ةبلطلا مركأ :انلق اذإو .صاحخ اذهف «ديز

 .ماعلا مكحلا نم ًاديز انجرخأ اننأل ؛صيصخت
 ٠ صيصخت : ا رس رم ير 0

 نال « جارخإ : كوقن لب رع دارفأ ضعب 00 ا الو

 وهف ءهيلع انصصن 51 «هانركذ لب ءهجرخن مل اننأل ؛صيصختلا

 لاق امك ءاملعلا روهمج يأر وه اذهو «مومعلا يف لخاد

 ا رهو ءريسفتلا يف يطيقنشلا

 :تلق ولو .ماع اذه «تاولصلا ىلع ظفاح :تلق ول
 ؛ صيصختب سيل هنكلو ؛صاخ اذه ءرصعلا ةالص ىلع ظفاح

 اهيلع تصصن يننكل «ةظفاحملا نم رصعلا ةالص جرخأ مل يننأل

 . اهب مامتهالا نايبل وأ ءاهنأشل ًاميظعت



 ةالص دارملاف :تاولصلا ىلع ظفاح :لئاق كل لاق نإف

 ولو .ءاشعلاو «برخغملاو ءرصعلا ةالصو «رهظلا ةالصو ءرجفلا

 ظفاحت ال :كلذ ىنعم سيلف ؛رصعلا ةالص ىلع ظفاح :كل لاق

 !صيصختب سيل اذه :نذإ ءءاشعلاو برغملاو رهظلاو رجفلا ىلع

 ءةبلطلا لكل ماع اذهف ءةبلطلا مركأ :لئاق كل لاق ول امأ
 هنأل ؛صاخ اذهف ؛ةبلطلا نم وهو ءًانالف مركت ال :كل لاق مث

 . صيصخت اذه يفو «نالفب صاخ مكح

 مركأ :تلق مث «ماع وهف «ةبلطلا مركأ :تلق ول امأو

 ول كنأل ؛صيصختب سيل هنكل ءصاخ وهف ؛ ؛مهنم وهو ءًانالف

 مكحلاو «هادع نم نود هب ماركإلا صتخال صيصخت هنإ :تلق

 ا را وم حل «كلذك سبل

 .هنيعب هيلع صنت نأ الإ نسحي الف «ةيانعلاو

 «نالف اي انآ : ةرشابم اودان مهمركتل تئج اذإ ةبلطلا ضعبف

 تنم ار دخل ول «لماخ لفاغ ةبلطلا ضعبو ٠ . .نالف اي انأ

 ؛هب ةيانعلا باب نم هيلع تصصنف ءًانالف مركأ :تلق انأف ؛هنع

 . لاح لك ىلع نيكسم هنأل

 : صيصختلا يف انلق اننأل ؛ًاصيصخت ربتعي ال اذه لثمف

 نأل .ماعلا دارفأ ضعب ركذ :لقن ملو «(ماعلا دارفأ ضعب جارخإ)
 . ًاصيصخت ديفي الف ماعلا نم هجرخي ال مكحب ماعلا دارفأ ضعب ركذ

 ركذ اذإف «ءايشألا نم ريثك يف كعفنت ًادج ةمهم ةدعاق هذه

 صحخ يذلا مكحلا له رظناف ‹ صخو مكحلا يف ماعلا دارفأ ضعب

 ناك نإو ‹ صيصختب سيلف ًاقباطم ناك نإف ماعلا مج قباطم هب

 . صيصخت وهف ًافلاخم



 003 ْ صااخلا

 وهو ‹ صيصختلا لعاف  داصلا رسكب - صّصخملاو

 . صيصختلا هب لصح يذلا ليلدلا ىلع قلطيو .عراشلا

 «صّصخملا نم ًازارتحا (- داصلا رسكب - صّصخملاو) :هلوق

 .داصلا حتفب

 :اضيصخت ت صصخي ‹ صصخ ا ف حلاو

 ماعلا ظفللا وه :صّصخملاف . صّصخمو صّصخُم نم دب ال :نذإ

 . صيصختلا هيلع درو يذلا

 ليلدلا ىلع قلطيو «عراشلا وهو ء,صيصختلا لعاف) :هلوق
 لعف يذلا : ينعي .صّصخملا اذه (صيصختلا هب لصح يذلا

 . صيصختلا

 : نيينعم ىلع صصخملا قلطي نذإ
 هناحبس - هللا لمشي عراشلا فصوو :عراشلا ىلع ١

 . 1ي لوسرلا لمشيو «- ىلاعتو
 هناحبس هللا وه صّصخملاف «نآرقلا يف صيصختلا درو اذإف

 .ِةِلَو لوسرلا وه صّصخملاف «ةنسلا ىف درو اذإو «- ىلاعتو

 نوكيا د لات هلق وأ 3 هل ضخ ااه لاف
 .هلوسرو هللا وه صّصخملا

 : الثم لوقتف :صيصختلا هب لصح ىذلا ليلدلا ىلع _ ۲

 صقخ ليلدلا اذه سعي اقوا ىلا كرد ىهقخ اذه
 ١ .رخآلا ليلدلا

 .''"«رشُعلا ءامسلا تقس اميف» :ِِكَي يبنلا لوق :كلذ لاثم

 1 (7”7”ص) مدقت 60



 |اس ۲۸٦

 . لصفنمو ‹ لصتم : ناعون صيصختلا ليلدو

 . هسفنب لقتسي ال ام : لصتملاف

 .هسفنب لقتسي ام : لصفنملاو

 ردق يأ ىلعو «عون لك لمشي «رادقملاو عونلا يف ماع اذه
 رمت الو بح نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : ع هلوقو «ناك

 صصخ ةي لوسرلا نإ :لوقن نأ حصي ‹ صصخم اذهف ««ةقدص

 ةسمخ نود اميف سيل» :هلوقب «رشعلا ءامسلا تقس اميف» :هلوق
 “2 دق ا
 ةفدص قسو

 هنود اميف سيل : ءاي يبنلا لوق صصخ ٠ :لوقن نأ حصيو

 .«رشعلا ءامسلا تقس اميف» : هلوق «ةقدص قسوأ ةسمخ

 : هست

 : ينعي (لصفنمو لصتم :ناعون صيصختلا ليلدو) :هلوق
 . لصفنمو لصتم :ناعون صيصختلا هب ثدحي يذلا ليلدلا

 لقتسد ام :لصفنملاو «هسفنب لقتسي ال ام :لصتملاف) :هلوق

 ءامسلا تقس اميف» :نيقباسلا نيلاثملا ىف صيصختلاف (هسفنب
 . لصفنم «ةقدص قسوأ ةت نود اجيقسبلا ‹«رشعلا

 ىتل نضل ل © رصعلاو# : یلاعت هلوق يف صيصختلاو

 0 ّنِحْلاِب َوَصارَبَو تكيصلا اويو اوما تبذل الإ © ر
 ر : هلوق يتأي نأ نكمي ال اذهلو «لصتم [رصعلا] 50 لأب
 هل اهات نوک نأ كم ل «مالك هقبسي مل ام أنما نا
 .دحاو مالك يف عقاو لصتملاف

 . (77ص) مدقت 600



 : لصتمل ١ صصخملا نمف

 ؟رخأتملا

 : ملعلا لهأ روهمج هيلع يذلا حيحصلاو «فالخ لحم اذه
 يناثلاو ماع امهدحأ «ناآلعلد دجو اذإ هنأو « طرشب سيل هنأ

 «رخأتم مأ مدقتم صاخلا نأ انملع ءاوس لب .ملعن مل مأ خيراتلا

 دراولا صيصختو «هيلع أدراو راص ماعلا دعب هنأ انملع نإ اننأل

 هنإف ماعلا لبق هنأ انملع ولو «هيف لاكشإ ال هنظأ هيلع دوروملل

 ىوس ام هب ديرأ ماع هنأ ىلع ماعلا اذه لمحنف ءًاصّصخم نوكي
 هب ديرأ يذلا ماعلا باب نم نوكيف «قباسلا هيلع صوصنملا

  .ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا وه اذه ؛صاخلا

 نوكي نأ دب ال :خسنلاك صيصختلا لعج مهضعبو

 . صّصخملا دعب ينعي .ماعلا دعب صّصخملا

 لوقلا ىلع اننأل ؛لهسأو رسيأ وهف حصأ هنأ امك لوألاو
 . فقوتلا بجو الإو خيراتلا نع ثحبن نأ دب ال يناثلا

 مركأ :كلذ دعب كل تلق مث ءًاديز مركت ال :ًالثم تلق ولف
 اًضصاخ اضن هب كتيطعأ ينأل ؛همركت الف ؛مهنم ديزو «ةبلطلا

 كل تلق نم الإ ةيلطلا مركأ :هانعم .ةيلطلا مركأ : يلوقف ( هئيعب

 .همركت ال

 : نذإ «ضيعبتلل (نِم) (لصتملا صصخملا نمف) :هلوق

 . اهضعب ركذ لب «ةلصتملا تاصصخملا عيمج ركذي مل فلؤملا



 را ۸۸| اخل

 ضعب در وهو «ينثلا نم :ةغل وهو «ءانثتسالا : ًالوأ

 . لبحلا ينثك ءهضعب ىلإ ءيشلا

 وأ (الإ)ب ماعلا دارفأ ضعب ب جارخإ :ًاحالطصاو

 ER RSE وع رع امام SSS ءاهتاوخأ ىدحإ

 ضعب در وهو ءينثلا نم :ةغل وهو .ءانثتسالا :الوأ) :هلوق

 ضعب ىلع هضعب درت ءيش لك (لبحلا ينثك .هضعب ىلإ ءيشلا

 ىنثتسملا ناسنإلا نأل ؛ىنثلا نم ذوخأم ءانثتسالاف «هتينث :لوقت
 ىنث هنأك «هدارفأ ضعب جرخأو داع مث «ماعلا ظفللا ركذ امل

 . هيف عجرو مالكلا

 ىدحإ وأ (الإ)ب ماعلا دارفأ ضعب جارخإ :احالطصا) :هلوق

 .(ماعلا دارفأ ضعب جارخإ) :هنأ صيصختلا يف قبس (اهتاوخأ

 هنأل ؛سنج (ماعلا دارفأ ضعب جارخإ) :هلوق نوكي :نذإ

 الإ ىوس ام هب جرح : : لصف :(اهتاوخأ ىدحإ وأ (الإا)ب)

 .اهتاوخاو

 لك لمشل (ماعلا دارفأ ضعب ب جارخإ) : انلوق ىلع انرصتقا ول

 فيرعتلا راصو «ءانثتسالا ريغو ءانثتسالا نم تاصصخملا عاونأ

 . تاصصخملا ضعب لوخد عنمي ال هنأل ؛عنام ريغ

eوه اذه ا بوف يا وأ انبي  

 ا : انلق ول 0



 صاخلا
 ل ۹

 7 89 رح ينل نسل نإ © رَصعْلاَو## :ىلاعت هلوقك

 4© ٍرْبَصلأِب ْأَوَصاَوَتَو ّنَحْلاِب أوصاوتو تحلل أوليعو اونم

 . [رصعلا]

 «ناسنإ نم «ةايح هيف ام لك لمشي سنج (ناويح) :انلوقف

 هب جرخ لصف (قطان) :انلوقو .كلذ ريغو «ةاشو «سرفو «ريعبو
 . تاناويحلا ةيقب

 .هيف ةالصلل ينب تيب دجسملا :انلوقو

 . ةينبملا تويبلا لك لمشي سنج اذه (ىنب تيب) :انلوق
 نم دجاسملا ادع ف هب جرخ لصف (هيف ةالصلل) :انلوقو

 تالا

 .ديقملا اذه ىوس ام جرخي يذلا ديقلا :هانعم لصفلاف

 .ةفورعم (الإب) :هلوق

 الع ءاشاح ريغ قوس ل (اهتاوخأ قدح لوف

 . ءانثتسالا ىلع لدي ام لکو «نوكي ال سيل ءادع
 ءاهتاوخأو ناك :لثم ءاهتاليثم (اهتاوخأ) :انلوقب دارملاو

 اهنكراشي يتاللا اهتاليثم :ينعي ءاهتاوخأو نإو ءاهتاوخأو نظو

 . هيبشتلل (نأك)و ديكأتلل (نإ)ف «ىنعملا يف ال «لمعلا يف

 اإ © رَ ى إلا ن © رتل :ىلاعت هلوقك) :هلوق
 ([رصعلا] 4© رَسلاب 270 حلا انصار فكلقلا اويكو وت لا

 ىلع ىلاعت هللا لزني مل ول :يعفاشلا مامإلا اهيف لاق ةروسلا هذه
 !مهتفكل ةروسلا هذه ريغ ةجح هقلخ

 ؛ناسنإلا هتبسانمل رصعلاب مسقأو «ناسنإ لك نس الآ نإ

 نمؤم ناسنإلاو «لمعلا هيف نوكي يذلا نمزلا ءاعو وه رصعلا نأل



0 - 
 .هريعو طرشلاب

 : ءانثتسالا طورش

 رفاك :هسكعو ءربصلاب صوم ‹ قحلاب صوم «تاحلاصلل لماع

 ؛طخستلاو عزجلاب صاوتم «لطابلاب صاوتم «تائيسلل لماع

 . ماع «َنَسفِإلا نإ

 انه صيصختلا :نذإ «(الإ)ب صيصخت 4ما نيا الإ
 :ءانحسالا هقيرط ١ لصتم

 نم اندفتساو (اهنم طورش ءانثتسالا ةحصل طرتشي) :هلوق

 كانه نأ - ضيعبتلل انه نمو  (اهنم) :انه فلؤملا لوق

 ىنثتسملا نوكي نأ لثم «فلؤملا اهركذي مل ىرخأ ًاطورش
 مل نينثا نيملكتم نم اناك نإف 0 و

 ! كلذ يف ة یفالخ

 هعمسف «قلاوط عبرألا يئاسن :لجر لاق ول :اذه لاثم
 ءاهاتثتسا ام تكس هنكلو :ةزيبكلا لايعلا مأ الإ :لاقف هراج

 ملكتم نم سيل مالكلا نأل ؛ءانثتسالا حصي الو ‹نقلطي نهلكف

 .دحاو

 ىنبي اذهف .دالوألا مأ الإ :لاقف سا 0 0 نإف



 ل9 ا

 .ًامكح وأ ةقيقح هنم ىنشتسملاب هلاصتا - ١

 ال ثيحب هنم ىنثتسملل رشابملا :ةقيقح لصتملاف

 : لاضاق امه لصق

 نم ققعسملا نيبو :هتيب لصف ام: امكحح لضتملاو

 . ساطعلاو لاعسلاك .هعفد نكمي ال لصاف

 ل ن محو ةقيقح هنم يذئتسماب هاصت ا :هلوق

 ال ثيحب هنم ىنثتسملل رشابملا :ةقيقح لصتملاف) :هلوق
 هل يدنع :لوقي ثيحب هنم ىنثتسملل رشابملا (لصاف امهنيب لصفي

 تا اا ؛ةقيقح لصتم اذهف ءًامهرد الإ ةرشع

 . لصافب

 هد يلا SL رسل :هلوق
 هل يدنع :لاق لجر (ساطعلاو لاعسلاك «هعفد نكمي ال لصاف

 « ةعاس ند لاعسلا هذخأ نکل ءًامهرد الإ . دیری وهو «ةرشع

 .ًامكح لصتم هنأل ؟ حصي ٠ .ًامهرد الإ :لاق مث

 ١ «ساطعلا هذخأ مث «ةرشع هل يدنع : لاق رخآ كلذكو

 ؟ حصي ٠ .ًامهرد الإ و Se «هنع رتي

 .ًامكح لصتم هنأل

 ال ًاشاهدنا شهدنا مث «ةرشع هل يدنع :لاق ول كلذك

 .هعفد نكمي ال رمأ اذه نأل ؛ءانثتسالا حصي هنإف



 "تلكم ۹۲ ا اخل

 مل «توكس وأ «هعفد نكمي لصاف امهنيب لصف نإف
 «تكسي مث «رارحآ يديبع :لوقي نأ لثم «ءانثتسالا حصي

 حصي الف ءأديعس الإ :لوقي مث ءرخآ مالكب ملكتي وأ

 . عيمجلا قتعيو ءءانثتسالا

 مل ءتوكس وأ «هعفد نكمي لصاف امهنيب لصف نإف) :هلوق
 ملكتي وأ تكسي مث ءرارحأ يديبع :لوقي نأ لثم ءءانتتسالا حصي
 (عيمجلا قتعيو ءءانثتسالا حصي الف ءاديعس الإ :لوقي مث ءرخآ مالكب
 هنكمي فيفخ لاعس هذخأ مث «ةرشع هل يدنع :لاق ول كلذ لثمو

 ال انه ءانثتسالاف «نثتسي مل هنكل ءامهرد الإ :لوقيف ينثتسي نأ
 .هعفد نكمي هنأل ؛ حصي

 ول لثم «هب ىتأ يذلا وه ؛لصافب لصف ول كلذك
 er :لاقف ءلبقي صخشب اذإو «ةرشع هل يدنع : لاق

 59 كناوخإ فيك ؟كءارو نم فيك ؟كلاح فيك .خألاب

 :لاق هلاؤس نم ىهتنا املو ؟ياشلاو ركسلا راعسأ فيك

 0 هلصف هنأل ؛حصي مل : امههزذ الإ 0 : ينعي امهرذ

 .هعفد نكمي

 له نطفتيو ركفي تكس مث «ةرشع هل يدنع :لاق وأ -

 مث ءهاطعأ هنأ ركذ مث ؟هاطعأ ام وأ امهرد ةرشعلا نم هاطعأ

 ما اي وو هنأل ؛حصي ال ET الإ :لاق

 هنأل ؛هقح هصقني نأ ديري ركف نأ دعب ىشخن ؟ملكتي نأ لبق ركفي

 نكمي دعي ملو «نآلا تبث «تکسو «ةرشع هل يدنع :لاق امل

0 



 02 | صااخلا

 اذإ لصافلا وأ توكسلا عم ءانثتسالا حصي :ليقو

 - امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل ءًادحاو مالكلا ناك

 هللا همّرح دلبلا اذه نإ) :ةكم حتف موي لاق يي يبنلا نأ

 ىلتخي الو هكوش دضعي ال «ضرألاو تاومسلا قلخ موي

 هنإف ءرخذإلا الإ !هللا لوسر اي :سابعلا لاقف .«هالخ

 لوقلا اذهو .«رخذإلا الإ» :لاقف ءمهتويبو مهْنْيَقل

 .هيلع ثيدحلا اذه ةلالدل .حجرأ

 ناك اذإ لصافلا وأ توكسلا عم ءانثتسالا حصي :ليقو) :هلوق

 ءًادحاو مالكلا ماد ام :ملعلا لهأ ضعب لاق : ينعي (ًادحاو مالكلا
 يف ناسنإلا رمتسا اذإ كلذكو «ءانثتسالا نم عنمي ال توكسلا نإف
 ءًادحاو مالكلا ماد ام حصي ءانثتسالا نإف «هدعب ىنثتسا مث مالك
 : اذه ليلدو

 لاق يَ يبنلا نأ , امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل) :هلوق

 ال ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا همّرح دلبلا اذه نإ» :ةكم حتف موي

 رخنإلا الإ !هللا لوسر اي :سابعلا لاقف ءهالخ ىلتخي الو هكوش دضعي
 ةلالدل «حجرأ لوقلا اذهو .؟'7«رخنإلا الإ :لاقف ء,مهتويبو ْمِهْيْيَقل هنإف

 «ةبطخلا لاطأو سانلا بطخ هلك لوسرلا «معن (هيلع ثيدحلا اذه

 . (هالخ ىلتخي الو هكوش دضعي ال دلبلا اذه نإ) :لاقو

 .هرجش عطقي ال : ينعي (هكوش دضعي ال)

 ثيدح «ةكمب لاتقلا لحي ال باب «ديصلا ءازجو راصحإلا باوبأ :يراخبلا هاور )١(

 ' اهرجشو اهالخو اهديصو ةكم ميرحت باب .جحلا باتك : ملسمو (1V) مقر

 . سابع نبا ثيدح نم (۳) مقر ثيدح .ماودلا ىلع دشنمل الإ اهتطقلو
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 .هشيشح شحي ال : ينعي (هالخ ىلتخي الو)

 ىنبو «مالكلاب ملكت هلي لوسرلا نأ يف حيرصو حضاو اذه
 .حجارلا وه لوقلا اذه نوكيف «لصافلا عم هيلع ءانثتسالا

 نوبيجي «لصافلا عم ءانثتسالا ةحص مدعب نولوقي نيذلاو

 .خسن هنكلو ءاصيصخت سيل ءانثتسالا اذه نأب ثيدحلا اذه نع

 خسن :ينعي «هيف مكيلع جرح الف رخذإلا امأ :لاق ول امك وهف

 .هلك مكحلل ًاخسن سيلو «مومعلل
 الإ» :سابعلا لاق امل هيب لوسرلا نأب مهيلع درن اننكلو

 ةالصلا هيلع لقي ملو ءًءانثتسا هلعجف ؛رخذالا الإ :لاق ءرخذاإلا

 «سابعلا هركذ امل كلذ لاق ول !هعطق مكلف رخذإلا امأ :مالسلا

 . ءانثتسا فرح اهنأل ؛هنم ىنثتسم يعدتست اهنأ فورعم (الإ)و

 لاقف ءرارحأ مهلك يديبع :لئاق لاق ولف اذه ىلعو -

 حصي لوقلا اذه ىلع .اديعس الإ :لاقف .اديعس الإ :هل بحاص

 | . ءانثتسالا

 مث ءاماع ًامالك ملكت ناب ًادحاو سيل مالكلا ناك ول امأ

 دروأ مث «قبس امب هل ةلص ال رخآ مالك ىلإ عوضوملا نع جرخ
 طابترا مدعل ؛حصي ال ءانثتسالا اذه نإف «قبس ام ىلع ءانثتسالا
 | . ضعبب هضعب مالكلا

 مامت لبق ىنثتسملا ةين طرتشي ال هنأ :اذه ىلع ينبنيو
 : ءاملعلا نيب فالخ لحم اذهو «هطرتشا نمل افالخ هنم ىنثتسملا

 متي نأ لبق هيونت ىتح ءانثتسالا حصي ال :لوقي نم مهنمف -
 . هنم ىنثتسملا



 -_-|؟وه صاخلا

 «هنم ىنثتسملا فصن نم رثكأ سلا نوكي الآ

 . طارتشالا مدع :حيحصلاو

 : تلق نأ درجمب هلل ءاقتع رارحأ يديبع :تلق ولف

 هيفف ؛ًاديعس الإ :تلقف ءانثتسالا كلاب ىلع أرط .هلل ءاقتع

 لبق ىنثتسملا وني مل إو اسلا n هنأ حمام 2« فالخ

 ىنثتسملاب اسفل لاصتا طرتشي ال هنأ :ًاضيأ حيحصلاو

 ادا مالكلا ناك اذإ هلم

 «ىنثتساف ءانثتسالاب ملكتملا ركذ اذإ هنأ :ًاضيأ حيحصلاو
 عجري ملو ملكتملا ريغ رخآ صخش ىنثتسا ول امأ ءزئاج كلذف

 ىنثتسملا نوكي نأ دب ال هنأل ؛ حصي ال اذهف «ينثتسيو ملكتملا

 نأ ول ءرخذإلا الإ :لاق امل سابعلاف ءدحاو نم هنم ىنثتسملاو

 ايغال سابعلا ءانثتسا ناكل ««رخذإلا الإ» :لقي مل كك لوسرلا

 . عفني ملو
 (هنم ىنثتسملا فصن نم رثكأ ىنثتسملا نوكي الأ )"  :هلوق

 تم ملل ايواسم وأ لقا ىتكسلا نوكرر نأ طرعشي اخ

 ناك اذإ :كلذ ىنعمف ءرثكأ ىنثتسملا نوكي ال نأ انطرتشا اننأل

 . حيحص ءانثتسالاف ًايواسم ىنثتسملا

 .ءانثتسالا حصي مل «ةتس الإ ةرشع ىلع هل :لاق ولف -

 فصنلا نم رثكأ ةتس َّنأل ؛ اهلك ةرشعلا هتمزلو
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 .ءانثتسالا حصي مل 2« هتس الإ مهارد ةرشع ىلع هل :لاق ولف

 .اهلك ةرشعلا هتمزلو

 ناك نإو «ءانثتسالا حصيف كلذ طرتشي. ال : ليفو

 روكذملا لاثملا يف همزلي الف .فصنلا نم رثكأ ىنثتسملا

 .ةعبرأ الإ

 .حصل «ةعبرأ الإ ةرشع :وأ ء«ةسمخ الإ ةرشع :لاق ولو -

 .ىلوأ باب نم هنأل ؛حصي مل ةعبس الإ ةرشع :لاق ولو -
 نأ :ليلدلا وأ «كلذ يف ةلعلاو (اهلك ةرشعلا هتمزلو) :هلوق

 ظ .برعلا مالك نم حيصفلا فالخ مالكلا اذه

 هل :لقت مل اذامل .ةتس الإ ةرشع هل :تلق اذإ :ًاضيأو

 ! رثكألاب بيجت مِل ؟ةعبرأ

 ناك نإو ءءانثتسالا حصيف «كلذ طرتشي ال :ليقو) :هلوق

 (ةعبرأ الإ روكذملا لاثملا يف همزلب الف ءفصنلا نم رثكأ ىنثتسملا
 ولو «ةعبرأ همزلو ءانثتسالا حص «ةتس الإ ةرشع ّيلع هل :لاق ولف

 نامت الإ نع لاق ولو تناولك همر عبس الإ ةر لاق
 .دحاو همزل .ةعست الإ ةرشع :لاق ولو «نانثا همزل

 بجو فلكملا مالك حيحصت نكمأ ىتم هنأل :اولاق

 ىلع ليلد موقي ىتح ةحصلا قطنلا يف لصألا نإ ذإ ء«هحيحصت
 .نكمي اذهو «نالطبلا

 فالخ نكيلو :لوقن ء.حيصفلا فالخ هنإ :مكلوقو

 .اذه رضي ال «حيصفلا

 ؟ةتس الإ ةرشع :نم الدب ةعبرأ : لقي مل اذامل : مكلوق امأو



 | ۷ اا

 ولف :نيلوقلا ىلع حصي الف لكلا ىنثتسا نإ امأ

 .اهلك ةرشعلا هتمزل «ةرشع الإ ةرشع يلع هل : لاق

 o .ددع نم ءانثتسالا ناك اذإ اميف طرشلا اذهو

 مل اذاملو «ةثالث الإ ةرشع :نم ًالدب ةعبس :لقي مل اذاملو :لوقن

 انباوج اذه نع مكباوجف «ةعبرأ الإ ةرشع :نم ًالدب ةتس :لقي
 جارخإلا مث ميمعتلا يف ةظحالم هل نوكي دق ناسنإلاو «كاذ نع

 . ءانكتسالاو

 هنأو «طرشب سيل اذه نأ :حجارلا لوقلا :لاح لك ىلع

 e ىتتسملا نوكي نأ زوجي

 ينثتسا اذإ (نيلوقلا ىلع حصي الف لكلا ىنثتسا نإ امأ) :هلوق

 عفرو «لكلا عفر مزلتسي لكلا ءانثتسا نأل ؛ حصي ال هنإف لكلا

 .حصي ال هب رارقإلا دعب ءيشلا

 (اهلك ةرشعلا هتمزل ء«ةرشع الإ ةرشع يلع هل :لاق ولف) :هلوق
 ىلع هل سيل ؛ةرشع ىلع :هلوقك «ةرشع الإ ةرشع :هلوق نأل

 .ريغلل رارقإ هنأل ؛هتوبث دعب هعفر نكمي ال اذهو .ةرشع

 ةرشع هيلع يلف ؛لبقأ انأ :هل رقملا لاق ول :لئاق لاق اذإ

 .ءيشب هبلاطأ ام : 0 5 الإ

 :هل كلوقف ءاوغل ًامالك ملكتي اذامل «هبلاطن نحن نكلو :انلق
 ل لاقو :ةمكحملا يف عئو نإ اميس ال هوغل ءةرشع الإ ةرشع ىلع

 ا ءمعن :لاق ؟ةرشع كيلع هل نأب رقت + نيالا
 يب ب | رهتسو ننس اذه : لوقيس يضاقلاف !ةرشع الإ ةرشع

 ددعلا (ددع نم ءانثتسالا ناك اذإ اميف طرشلا اذهو) :هلوق



 مصب ا ا ا تا

 .رثكألا وأ لكلا جرخ نإو حصيف «ةفص نم ناك نإ امأ
 لع كل سيل ىِداَبع نإ :سيلبإل ىلاعت هلوق : هلاثم

 عابتأو ءارجحلا] 469 َفواَقْلأ نم َكَعَبتأ نم لإ طل
 . فصنلا نم رثكأ مدآ ينب نم سيلبإ

 نأ نيبتف «ءاينغألا الإ تيبلا ىف نم طعأ :تلق ولو
 ةئم «نييالم ةرشع «نويلم «نوثالث «نورشع «ةئام ءةرشع :لثم

 .اذكهو «نويلم نويلم «نويلم فلأ «نويلم

 ءرثكألا وأ لكلا جرخ نإو حصيف ةفص نم ناك نإ امأ) :هلوق

 ِنَم الإ ٌننطَلُس مع كل سيل ىداَبع نإ :سيلبإل ىلاعت هلوق :هلاثم
 ىلع ةيآلا هذه ىف ةيدوبعلاب دارملا ([رجحلا] *69 َنواَمْلا َنِم َكَعَبت
 بتلا اا أ :٠ م اعلا ةردوسلا داغه اه اقم ام فسح
 :نيواعلا رح كنا نمنألا «ناطلس مهيلع كل سيل يدابع مه

 .(نيواغلا نم كعبتا نم الإ) :اهنم ىنثتسيف
 انه ءانثتسالاف ؛ةصاخلا ةيدوبعلا انه ةيدوبعلا انلعج اذإ امأ

 يدابع نإ :هانعم نوكي هنأل ؛هانركذ امب قلعت هل سیلو «عطقنم
 نم كعبتا نم نكل «ناطلس مهيلع كل سيل يل اودبعت نيذلا
 .ناطلس مهيلع كلف نيواغلا

 يف ءاج (فصنلا نم رثكأ مدآ ينب نم سيلبإ عابتاو) :هلوق
 ءالؤه لك «فلألا نم نوعستو ةعستو ةئامعست مهنأ ثيدحلا

 هبيصي دق هنأ ىلع ءهنم جان فلألا نم ٌدحاو :يقابلاو !هعابتأ

 . بونذلا ضعبب

 نأ نيبتف ءءاينغألا الإ تيبلا يف نم طعأ :تلق ولو) :هلوق



 ل8 عا

 اوطعي ملو «ءانثتسالا حص «ءاينغأ تيبلا يف نم عيمج

 .«ظرشلا لضتملا ضصخملا نم اا

 .ةمالعلا :ةغل وهو

 ادع وأ ادوهو ءب ءى قلع ةاته هن قارملاو

 0 .اهتاوخأ ىدحإ وأ ةيطرشلا (نإلب
 طعأ) (ائيش اوطعي ملو ءانثتسالا حص ءءاينغأ تيبلا يف نم عيمج

 ةوسكو برشو لكأ هعمو لجرلا بهذ :(ءاينغألا الإ تيبلا يف نم

 !ءاينغأ مهلك اذإف تيبلا لخد املف «تيبلا ىف نيذلا ءالؤه ىطعيل

 الث ناك ولو .فصنلا ىطعأ «ءاينغأ مهفصن ناك ولو

 . اذكهو «عبرلا ىطعأ «ءاينغأ مهعابرأ

 . لكلا بعوتسا نإو
 «ءارمس ةلحاوو ضيب تاجوز ثالث ع لجر :هلاثمو

 .حصيف «ضيبلا الإ قلاوط نكلك :لاقو

 ا ءطرشلا لصتملا صصخملا نم :ًاينان) :هلوق

 هاج دمه هب أت نأ ٌدَعاَل لإ َنوُرظي لهف# :ىلاعت هلوقل (ةمالعلا
 . اهتامالع يأ :اهطارشأ [18 :دمحم] «اهطاَرَش

 ًامدع وأ ادوجو ءيشب ءيش قيلعت :انه هب دارملاو) :هلوق

 . (اهتاوخأ ىدحإ وأ ةيطرشلا (نإ)ب



 نص الث و اخلا

 ځا مأ مدقت ءاوس ‹ صصخم طرشلاو

 نإ)ب :هلوقو «سنج اذه :(ءيشب ءيش قيلعت) :هلوق
 . لصف اذه :(اهتاوخأ ىدحإ وأ ةيطرشلا

 .اهريغب وأ (نإ)ب نوكي دق ءيشلاب ءيشلا قيلعت نأل كلذو

 .ءيشب ءيش قيلعت اذهف «ينروزت ىتح كروزأ ال :تلق اذإف

 .اهتاوخأ ىدحإ وأ (نإ)ب سيل هنأل ؛طرشب سيل هنكل

 نم لك نوكي دق هنأل :روص عبرأ هل اذه :(ًامدع وأ ًادوجو)

 لوألا نوكي دقو. «ًايمدع امهنم لك نوكي دقو ءايدوجو .نيأزجلا
 . ًايمدع يناثلاو ًايدوجو لوألا نوكي دقو «ًايدوجو يناثلاو ًايمدع

 قيلعت اذهف «ةيده كيطعأ نلف كدلاو ربت مل نإ :تلق اذإف -

 قيلعت اذهف «ةيده كيطعأ كدلاو تررب نإ ` تلف ولو -

 دوج و هوجو

 اذهف «ةيدهلا كمرحأ نل كدلاو تررب نإ :تلق نإو -

 . يمدع يناثلاو «يدوجو لوألاف «مدعب دوجو قيلعت

 قيلعت اذهف «ةيده كيطعأ كدلاو قعت مل نإ :تلق ولو -

 . يدوجو يناثلاو « يمدع لوألاف ءدوجوب مدع

 «نيأو «ىتمو ءاذإ :ك طرشلا تاودأ ىه (نإ) تاوخأ

 ١ .ةريثك يهو «نايأو

 شا الو ءةلماع ريغ وأ ةلماع ةادألا نوكت نأ نيب قرف الو

 مسا (نم)و .طرش فرح (نإ)ف «ةيفرح وأ ةيمسا ةادألا نوكت نأ
 . طرش

 يف طرتشي (رخأت مأ مدقت ءاوس صصخم طرشلاو) :هلوق



 ا( -
 وبات نإ :نيكرشملا يف ىلاعت هلوق :مدقتملا لاثم

 . [5 :ةبوتلا] هلي ْأوُلَحَم َةرَكَرلأ اواو وللا اوُماَقَأَو

 بتكلا وغني نينو :ىلاعت هلوق :رخأتملا لاثمو
 .[۳۳ :رونلا] € ار مف متم نإ هواك کنيا تكلم اَنِم

 «دحاو ملكتم نم نوكي نأ :ىنعي «ءانثتسالا ىف طرتشي ام طرشلا

 ملكتم نم نكي مل نإف ءًامكح وأ ةقيقح هب ًالصتم نوكي نأو
 ؛كراز نإ :رخآ لاقو ءًاديز مركأ :لئاق لاق ولف ‹«حصي مل دحاو

 .ًادحاو سيل ملكتملا نأل ؛حصي مل

 :لاق اهيف مالكلا هنكمي ةدم دعب مث ادن مركأ :لاق ولو

 . الصتم نوكي نأ دب ال هنأل ؛حصي ال ؛كراز نإ

 ابات نمل :نيكرشملا يف ىلاعت هلوق :مدقتملا لاثم) :هلوق

 الا ([5 :ةبوتلا] لیس وَ 0 E EES وماقاو

 :هلوق يف طرشلاب صيصختلاو #2 هيس أولَحَو# : ىلاعت هلوق يف

 . «ةركيلأ انو وللا امانا ابات نکو
 اوبوتي ىتح مهاندجو اذإ نيكرشملا ليبس يلخن ال اذه ىلعف

 .ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو

 نم َبتكلا غب نزلو :ىلاعت هلوق :رخاتملا لاثمو) :هلوق
 يف مومعلا IY) :رونلا] 4 ار مف E 5 E کنم 5-7

 ٠ ٠ يعم ي . دو چ 5 < ور 1 7

 .هبتاكن الف ريخلا هيف ملعن مل نإ :هموهفمو ءريخلا هيف ملعي نمب

 ةباتكلاو  ةباتكلا بلطل امهديس ىلإ امّدقت ناكولمم ناذهف

 ًاريخ امهيف ملع نإ :رظنن  هديس نم هسفن دبعلا يرتشي نأ يه



EEE E Eسلس  

 هب صتخي ىنعمب رعشأ ام لك : يهو .ةمصلا : اثلاث

 .لاح وأ «لدب وأ تعن نم ماعلا دارفأ ضعب

 . هتبتاكمب رمؤي ال ريخلا هيف : ملعي ال نمو ءامهتبتاكمب رمأ

 ريخلا ملعي ناك نإو «هبتاك امهدحأ يف ريا ملعنزف

 مل ءريخلا امهيف ملعي مل نإو < ةييشاكت د ا بيع ابيت

 . امهتبتاكمب رمؤي

 دنع ةفصلا ىه تسيل انه ةفصلا (ةفصلا :ًاثلاث) :هلوق
 نأ تصر شا نع لك :ةفسلا لبي ملا يهو نيرا
 .ماعلا دارفأ ضعب هب صتخي ىنعمب

 ,ماعلا دارفأ ضعب هب صتخي ىنعمب رعشأ ام لك :يهو) :هلوق

 .لاحلاو لدبلاو تعنلا لمشت ةفصلاف (لاح وأ لدب وأ ءتعن نم

 .ةاحنلا هيلع حلطصا ام ةفصلا نأ ىلع انيرج اننأ ولف

 كلذ نم معأ .اهنإ :لوقن نكلو «طقف تعنلاب صتخت تناكل
 مث «ماعلا اذه ءةبلطلا مركأ :كل تلق :تعنلا لاثم -

 . نيدهتجملل ماركإلا راصف ءنآلا صّصخ اذهف «نيدهتجملا : تلق

 انصصخ «نيمئانلا :تلق مث ءةبلطلا بقاع :تلق ولو
 . مئانب سيل نم بقاعي الف «ةبوقعلا

 دهتجا نم :تلق مث «ةبلطلا مركأ :تلق ول :لدبلا لاثمو -

 .ةبلطلا مركأ :تلق امل كنأل ؛لدبلاب اه اذه راص ءمهنم

 اذهف ؛دهتجي مل نم هب جرخ .دهتجا نم : تلق اذإف ءًاماع راص

 . صيصختلا

 يف نيلخادلا ةبلطلا مركأ :ًالثم تلق اذإ :لاحلا لاثمو -



 كفن متت

 ني مُكَدَْمْيَأ كَم ام نیل :ىلاعت هلوق :تعنلا لاثم

 .[7؟6 :ءاسنلا] تم لا ف

 نمو دجسملا لخد نم لمشي «ماع «ةبلطلا مركأ :انهف .دجسملا

 لاحب مهتصصخ «دجسملا يف نيلخادلا :تلق اذإف ءاولخدي مل

 .دجسملا يف مهلوخد

 ملكتم نم نوكي نأ :صصخملا نم عونلا اذه يف طرتشيو

 .هعفد نكمي لصافب امهنيب لصفي الأو ءدحاو

 ؛مهنم دهتجا نم :رخآ لاق مث «ةبلطلا مركأ :لئاق لاق ولف

 .ةحصلا رهاظلاف يناثلا نع ملكتي لوألا ناك اذإ الإ ‹حصي الف

 .ةبلطلا مركأ :مداخلا كل لاق ول لثم «هتظحالم بجي اذهو

 ملكتي مداخلا نأل ؛ةحصلا انه رهاظلاف «مهنم دهتجا نم :هديس لاقف

 يف ءاوس اذه لثم نأ رهاظلاف ؛ديسلا مالك هنأك همالكف ءديسلا نع

 ةرطيسلا هل يناثلا ناك اذإ  ةفصلا يف وأ ءانثتسالا يف وأ طرشلا

 . هناسلب ملكتي امنإ لوألا نأل ؛سأب الف ؛لوألا ىلع لوقلاو

 :نآرقلا نم ةلثمأ ذخأنلو

 ني مُكَنَمْيَأ ْتكَلَم ا نیت :ىلاعت هلوق :تعنلا لاثمو) :هلوق

CS aEيف هقسن مل طرشل باوج اذه ۲١[( :ءاسنلا] *ِتن  

 تنصخملا حش نأ لوط منم ْعِطَتْسَي هَل سوا :نتملا

 ۲١[. :ءاسنلا] « تمم

 املف «ةنمؤملا ريغو ةنمؤملا لمشي «ماع «ْمُكَيلَينُك نِي :هلوق 000
 «تناينفلا نم ةمرعلا ريغ عاج زوجي ال هنأ ملع «ِتَكوْؤَمْلاا#» :لاق

 الجر نأ ضرف ولف «تاكولمملا انه تايتفلاي ةارسلاو

 لجر دنع ناكو «ةرح ةأرما رهم هدنع سيلو جاوزلا ىلإ | جاتحا



 - = اخلا
 حح الآ َلَع ملو :ىلاعت هلوق :لدبلا و

 . [91 :نارمع لآ] ایس لإ ءاَطَتْسأ ِنَم ِتْيبا
 اَِمْؤُم لَتَمي نمو# :ىلاعت هلوق :لاحلا لاثمو

 .[38 :ءاسنلا] اف اًدلدَح منهج مبهم هژارجف يا

 ٠ لصفنملا صصخملا :

 ةثالث وهو .هسفنب لقتسي ام :لصفنملا صصخملا
 امأ «ةنمؤم تسيل اهنأل ؛اهجوزتي نأ زوجي الف «ةينارصن ةمأ رخآ
 .زوجيف ةملسملا ةمألا

 نم تيل حح اَلا لع لو :ىلاعت هلوق :لدبلا لاثمو) :هلوق
 اذه ¢ مال ع ملل و# :هلوق )14۷ :نارمع لآ لیس لآ ءاطتسأ

 ااو جحلا راصف .ماعلل صيصحت  عاطتسأ 2 :هلوقو «ماع

 اسمْوُم ْلْثَنَي نموا :ىلاعت هلوق :لاحلا لاثمو) لوك
 : هلوق يف لاحلا ([۹۳ :ءاسنلا] اېف ایک ٌمَّتَهَج مرج ادعم
 همؤملا لتق ناكل 4اَدَيَمَتُتل ةملك اهيف نكت مل ولف ٠ ادعم
 . أطخلا هب جرخ e :لاق املف «ديعولا اذهل ًابجوم أطخ

 ءا ادعم نم ملك نمو :ديصلا يف ىلاعت هلوق كلذكو
 ا ا ا اا 0

 مالك يف سيل يذلا : ينعي (لصفنملا صصخملا) :هلوق
 . جراخلا نم فورعم وه لب «دحاو

 ةثالث وهو ء«هسفنب لقتسي ام :لصفنملا صصخملا) :هلوق



 صاخلا

 .عرشلاو «لقعلاو «سحلا :ءايشأ

 :داع حير نع ىلاعت هلوق :سحلاب صيصختلا لاثم
 لد سحلا نإف ۲٠[« :فاقحألا] بير رقاب ءى ا

 .ضرألاو ءامسلا رمدت مل اهنأ ىلع
 م22 ب ا

 ىنعمب «سحلاب صيصختلا :لوألا (عرشلاو ءلقعلاو ءسحلا :ءايشأ

 لد ماع ظفل نا هنآ ینعمب «لقعلاب صيصختلا : يناثلاو

 .همومع ىلع سيل هنأ ىلع لقعلا

 لد ماع ظفل ىتأي هنأ نحن .عرشلاب صيصختلا : ثلاثلاو

 .همومع ىلع سيل هنأ ىلع ىرخأ صوصن نم عرشلا

 :داع حير نع ىلاعت هلوق :سحلاب صيصختلا لاثم) :هلوق

 مل اهنأ ىلع لد سحلا نإف 55 :فاقحألا] © ِرْمَأِب ءىس لك رندن

 .(ضرألاو ءامسلا رمدت

 يضتقي :(ءيش لك) 41َبيَر رم ٍءْيَش لک رمدن» :أرقت امدنع

 نکل ؟ ءىش لکو ؛راجتشالاو راحبلاو ضرألاو ءامتسلا ترمد اهنأ

 أوحَبصأَف# :تيقب نكاسملاف «نكاسملا رمدت ملو لب «ضرألا رمدت

 ذخأت تناك ءاوكله مه ۲١[« :فاقحألا] «ةهكمم الإ رب ال

 زاجعأك اوحبصأف «ضرألا ىلإ هدرت مث قوف ىلإ مهنم دحاولا

 . سحلاب تصخ ةيآلا هذهف ؛ترمد ام نكاسملا نكل «ةيواخ لخن

 ؟سحلا ىضتقمب ةجراخ نكاسملا له : تلق نإف



 دعب =
 يك لح هلا :ىلاعت هلوق لقعلاب صيصختلا لاثمو

 ريغ ىلاعت هتاذ نأ ىلع لد لقعلا نإف ١١[« :دعرلا] ونش
 . ف

 ل اوصاف : صنلا ىضتقمب راع يه ال :باوجلاف
 سحلا ثيح نم نكاسملا امأ ء[١۲ :فاقحألا] ميكس لإ ئر
 .اهرمدت دق حيرلا نإف

 رك ُنيَح هلا :ىلاعت هلوق :لقعلاب صيصختلا لاثمو) :هلوق
 (ةقولخم ريغ ىلاعت هتاذ نأ ىلع لد لقعلا نإف ١١[« :دعرلا] 4 ى

 هاوس امو قلاخ وه لب .هسفن قلخي مل - لجو رع - هنآ ملعن نحن
 هنأل ؛قولخم ريغ هللا نأ هيف كش ال اعطق عطقي لقعلاو .قولخم
 قلاخو «قولخم قلاخلاف ؛رودلا مزلل ًاقولخم قلاخلا ناك ول
 .ةياهن ال ام ىلإ . .قولخم قلاخلا قلاخ قلاخو .قولخم قلخلا
 ظ !مومعلا يف لخدي الف

 ىلع اوقفتا ءالقعلا نإ» : هللا همحر - مالسإلا خيش لاق اذهلو
 رثؤملا ىلإ لصو اذإ رمألا نأ :هانعم .«نيرثؤملا يف لسلست ال هنأ
 .هل ةياهن ال يذلا رودلا مزل كلذب لقن مل نإو ٠ ‹ لسلستلا فقو هسفنب

 تناك الإو «عونصملا ريغ عناصلا «تاقولخملا يف ىتح
 ريغ لعافلاف !عناصلا سفن «توصلا ربكمو اندنع يتلا تالجسملا
 لىلا

 (ءيش) ةملك يف لخدي هللا نأ يل تبثأ :لئاق لاق ول نكل
 .هلوخدل حلاص ظفللا نإ :لوقن ىتح

 ثا لم دبع رك ,ن ی لئ : ىلاعت هللا لوقل عمتسا :لوقنف



 ٠ صاخلا
 ش 5003

 ديرأ يذلا ماعلا نم وه امنإو «صوصخملا ماعلا نم سبيل

 a 0900600666 66مم. ة ءءء مم ءءء ءءء ءمءمقمف «صوصخلا هب

 اد للا يفسر : ىلاعت هللا همحر يراخبلا لاق [14 :ماعنألا]

 .دوجوم - لجو رع  هنأل ءيش هللا نأ كش الو «ةيآلا هذه نم هذخأ

 نأل «ةيآلا ىف ةلخاد قلاخلا تافص له :لئاق لاق نإو

 ١ | ؟ءيش تافصلا

 نأ امكف «فوصوملل ةعبات ةفصلا نأل ؛ةلخاد تسيل :لوقنف

 ريغ هتافص كلذكف «قولخم ريغ -- لجو رع - هللا وهو - فوصوملا

 ‹قولخمب سيل معأ ىنعمب مالكلا ىتح لب «نارقلا ىتح .ةقولخم

 لب ءانتاوصأك توصب سيل هنكلو «هسفن - لجو ّرع هللا نم عومسم

 تعزفو .ةفجر هنم ءامسلا تذخأ يحولاب ملكت اذإ ‹ميظع توصب

 كدر لاق ادام ْاوُلاَ رهپولق نع عرف اد حَّوح# ءاهيلع ىشغو «ةكئالملا
 م اع

 د r ہر سس و
 !ةديفملا ةطقنلا هذهل هبتنيلف .[۲۳ :ابس] 4ٌريِكْلا ُلَعْلا وهو يحل اولا هه

 سيل لقعلاو سحلاب صخ ام نأ ىرب نم ءاملعلا نمو) :هلوق

 (صوصخلا هب ديرأ يذلا ماعلا نم وه امنإو ء,صوصخمللا ماعلا نم

 .ًادج يوق ههجو لوقلا اذهو

 لقعلاب وأ سحلاب هتصصخ يذلا اذه نأ مّلسأ ال انأ :لوقي

 امك صيصختلاو ءالصأ لخاد ريغ وه لب «مومعلا يف لخاد

 مل درفلا اذه نإ :لوقأ انأف «ماعلا دارفأ ضعب جارخإ :انملع

 هب ديرأ يذلا ماعلا باب نم وه لب «مومعلا ىف ًالصأ لخدي

 .ضاخلا



 ,لقعلاب pon صا صيصختلا فذحنف ءاذه ىلعو
 جرخ يذلا اذه امهل ًادارم نكي مل بطاخملاو ملكتملا نل
 . الصأ لخد امف «لقعلاب وأ سحلاب

 اوُعَبَج دق سالا نإ ساتلا مهل لاق نزلا # : لئاق لاق ول اذهلو
 َلاَه لا a .[107 :نارمع لآ] (اًتميإ ٌمُهَداَرَف مهْوَكخاف کل
 «هنع ر «سانلا سنج نم هنكل «دحاو شساتلا مه
 الا نم نميل ل «سحلاب وأ لقعلاب صخ ًاًماع سيل انه سانلاف
 ىلإ اوءاج سانلا لك سيل هنأ فرعي دحاو لك نأل ؛ًالصأ
 .مكل اوعمج دق سانلا نإ :نولوقي ةي لوسرلا

 .هعم نمو نايفس وبأ لب «لوسرلل اوعمج دق سانلا لك سيل مث
 صخ ام نإ :هللا مهمحر ءاملعلا ءالؤه لوقيف ءاذه ىلعو

 ماعلا نم وه لب ‹«صوصخملا ماعلا نم سيل لقعلاب وأ سحلاب
 . صوصخلا هب ديرأ يذلا

 ؟امهنيب قرفلا ام : تلق نإف

 : امهنيب قرفلا :لوقتف
 همومع نكي مل صوصخلا هب ديرأ يذلا ماعلا نأ :ًالوأ

 اذه هل ًالوانتم نكي مل امف اذه ىلعو ءرمألا لوأ نم ًادارم
 لحخدي مل هنأل ؛هجارخإ ىلع ليلدلا ةماقإ ىلإ جاتحي الف .ظمللا

 .هجارخإ ىلع ليلد ىلإ جاتحن ىتح لصألا نم
 همومع ًادارم رمألا لوأ نم ناكف «صوصخملا ماعلا امأ

 ليلد ىلإ جاتحن ذئنيحو «دارفألا ضعب جرخأ مث : ءدارفألا لكل
 . مومعلاب كسمتن اننإف الإو «هنم دارفألا ضعب جارخإل



 ا سس

 . صوصخلا هب ديرأ يذلا ماعلا ةقيقح هذهو ءرمألا لوأ نم

 ةئسلاو باتكلا نإف :عرشلاب صيصختلا امأو

 . سايقلاو «عامجإلابو ءامهلثمب امهنم لك صصخي

 هب ديرأ يذلا ماعلا يف ءانثتسالا حبقي هنأ :ًايناث

 لاق ولف .ةغالبلا نم اذه دعي الو ءظفللا ثيح نم صوصخلا

 ناكل ؛ضرألاو تاومسلا الإ اهبر رمأب ءيش لك رمدت :لئاق

 ال حيرلا نأ فورعم هنأل ؛ةكاكرلاو حبقلا نم ءيش هيف اذه

 ظ .اذه ىلإ لصت

 اضيأ اذه ناكل ؛هسفن الإ ءىش لك قلاخ هللا :لاق ولو

 . الصأ ًالخاد سيل كلذ نأ مولعم هنأل ؛ًاحيبق ءانثتسا

 هب ديرأ يذلا ماعلاو .صوصخملا ماعلا نيب ناقرف ناذهف

 يوق لوق صوصخلا هب ديرأ يذلا ماعلا نم وه لب .ءصوصخملا

 . ًادج

 مل «مومعلا يف لخدي مل :انلق اذإ اننأ :كلذ نم ةدئافلاو

 انبلوط «جرخو لخاد وه :انلق اذإو ءهجارخإ ىلع ليلدلاب بلاطن

 .ليلدلاب

 صصخي ةذسلاو باتكلا نإف :عرشلاب صيصختلا امأو) :هلوق
 تاصصخملا :نذإ (سايقلاو عامجإلابو امهلثمب امهنم لك

 . سايقلاو «عامجإلاو «ةئسلاو «باتكلا :ةلصفنملا



 صااخلا ماد

 :ىلاعت هلوق :باتكلاب باتكلا صيصخت لاثم

 [۲۲۸ :ةرقبلا] 0 عدلت ّنهسْفنأب تصب يري تقلطمْلاو#

 70 اذإ ًاونماع نب : اتي لات لوقب صخ
 و وو٣ 2 دس اق 0

 نهن م امف يرشوسمت نأ لبق نم نهومتقلط من ِتلنم
 رر رطب رس حس

 .[4 : بازحألا] 4 اهنودنعت و نم

 ةينامث ليصفتلاب هماسقأو

 . سايقب
e ٠ 

 ُتَقَلطَملَر »ل :ىلاعت هلوق :باتكلاب باتكلا صيصخت لاثم) :هلوق
 ماع اذه :4ٌتقلطملو# ([۲۲۸ :ةرقبلا] ورو هل نهيب تمير
 تقلط نم لمشيو ءلوخدلا دعب وأ لوخدلا لبق تقلط نم لمشي

 . ضوع ريغ ىلع وأ «ضوع ىلع
 اإ انماء نَا أتي :ىلاعت هلوقب صخ) :هلوق

 م هلع كل اك شوت نل لق ني شفاط ّرث تمؤنلا
 دبع ا لوخدلا لبق ةقلطملا :نذإ ([114 :بازحألا] 4 بجو دعت
 وورق هل نهسفناپ ے تسري تقلطملو # :هلوق نم تجرخ «ةدع

 .[۲۲۸ :ةرقبلا]

 نأل ؛ضعبب هضعب هللا مالك صخي نأ ؛حضاو رمأ اذهو
 .دحاو هب ملكتملا

 ؟لصتملا صيصختلا باب نم نكي مل اذامل :لئاق لاق نإف
 تسري ُتقْلَطَمْلَ# :- لجو رع هللا لقي مل اذامل :ينعي



0 - 
 .«ثيراوملا تايآ :ةئسلاب باتكلا صيصخت لاثمو

 اذهو .اهسمي مل نم الإ :لاق مث [۲۲۸ :ةرقبلا] وورق هَ ٌنهسفنأب

 !دراو لاكشإ

 :- لجو رع هللا دنع ملعلاو  هنع باوجلاو

 جرخي مث «بطاخملا نهذ يف مكحلا رقتسيل اذه نأ :ًالوأ

 . جرخ ام هنم

 وه امب صخ مث «مومعلا ىلع مكحلا رقتسا اذإ هنأ :ًايناث

 ةأرملا نأ مولعم هنأل ؛ةمألل عرشلا هللا ليهست كلذب نيبت .فحخأ

 هيف ةدعب اهمازلإ نأ ءاهب لخدي نأ لبقو سمت نأ لبق تقلط اذإ
 اذهلو ءنآلا ًالماك هقح اهب قلعتي مل جوزلاو «ةقشملا نم ءيش

 .[44 :بازحألا] اًهتودنعت َوَّدِع نم نهي کل اًمَق# : لاق

 ىنشتسا ول هنأل ؛ةوالتلا ةرثكل رجأ ةدايز هيف اذه نأ :ًالاث

 : نيتهلك وأ لک رفا ةا ع اال ىف محلا نم

 نم رثكأ لمأتلا دنع رهظي امبرو .ةلماك ةيآ يف راص نآلا نكل

 !نالا هب هللا حتف يذلا اذه نكل «كلذ

 نآرقلا (ثيراوملا تايآ :ةئسلاب باتكلا صيصخت لاثمو) :هلوق
 : اهنم ةلثمأ هلو ءةّئسلاب صصخي

 بح لي مدل كد ف هنأ يوي :ثيراوملا تايآ
 « تكجوزأ كرم ام فصين ُككَلَو# 4١١ :ءاسنلا] نيس

 وبال ء[١؟ :ءاسنلا] «رْسْكَرَت ام عبرلا ىيرهلو# «[١؟ :ءاسنلا]

 نإف «ثيراوملا تايآ لك ؛[١١ :ءاسنلا] 4ٌسّدَّسلَأ امي حو لكل

 وأ «ثوروملاو ثراولا نيب نيّدلا قفتا اذإ ام لمشي اهمومع رهاظ

 . فلتخا



 ب =
 بح لي گال مڪر هن هلا كيوب :ىلاعت هلوقك
 ع مرسم 4 ءم
 ظ .اهوحنو ١١[ :ءاسنلا] * نييشنألا

 رفاكلا الو ءرفاكلا ملسملا ثري ال» :ِك هلوقب صخ
 .''”«ملسملا

 :ىلاعت هلوق :عامجإلاب باتكلا صيصخت لاثمو

 .[4 :رونلا] # هَدْلِج

 ثري ال» لكي لوسرلا لوق يهو «ةنسلاب صخ اذهو
 ولو رفاكلا ثري ال ملسملاف ؛«ملسملا رفاكلا الو ءرفاكلا ملسملا
 .هنبا وأ هابأ ناك ولو ملسملا ثري ال رفاكلاو «هنبا وأ هابأ ناك

 ةلأسم امأو «ةّئسلاب صّصخي نآرقلا نأ ؛عامجإ لحم اذهو
 امو ءاهب خسني هنأ حيحصلاو «فالخ لحمف ةّئسلاب نآرقلا خسن
 مكحلا عفر :خسنلا نأل ؛يئزج خسن هنكل «خسن الإ صيصختلا
 .مكحلا ضعبل عفر صيصختلاو .هلك

 الف ؛ةّئسلاب نآرقلا صيصخت ىلع نيعمجم ءاملعلا ناك اذإو
 . اهب هصيصخت وأ ةئسلاب نآرقلا خسن نيب قرف

 نلوم :ىلاعت هلوق :عامجإلاب باتكلا صيصخت لاثمو) :هلوق
 لاثم ٤[( :رونلا] دلج نيس رشودلجأ هش ةعبرأب اواي ول مث تنصخمْلا نوع
 ر هن تكَصمُمْلا س نزلو# :ىلاعت هلوق عامجإلاب نآرقلا صيصخت

 ءملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال باب ‹ضئارفلا باتك :يراخبلا هاور )۱(

 ثيدح نم )١١١15( مقر ثيدحا ‹ضئارفلا باتك : ملسمو (TAT) مقر ثيدح

 .ديز نب ةماسأ



 7 ین
 دلجي فذاقلا قيقرلا نأ ىلع عامجإلاب صخ

 .نيعبرا

 ص مسي سو ل

 نو مومعلا ةغيص ٤[« :رونلا] €4 5ج نينلمث ٌرهودامجأف ءادهش ميرا وأ
eےس  

 .انزلا نع تافيفعلا رئارحلا نه تانصحملاو « نبي يلو : هلوق

 . دلج نين # «ماع اذهف «نومري نيذلا اودلجا : يآ 4 رهو دلجاف

 (نيعبرأ دلجي فناقلا قيقرلا نأ ىلع عامجإلاب صخ) :هلوق
 نأ اوعَّداو «نيعبرأ دلجي فذق اذإ قيقرلا نأ ءاهقفلا دنع روهشملا

 نإو ءنكمم عامجإلا نإ :نولوقي ملعلا لهأ رثكأو «عامجإ كلذ
 . نكمم هب ملعلا

 :ةيطساولا ةديقعلا يف - هللا همحر  مالسإلا خيش لاق نكلو

 مهدعب ذإ «حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام :طبضني يذلا عامجإلا نإ

 .ةمألا ترشتناو فالخلا رثك

 ضرفك اهيلع نوعمجم ءاملعلا نأ ملعن ءايشأ كانه

 صوصنلا ىلإ ةفاضإلاب ؛تاولص سمخ اهنأو ءالثم تاولصلا
 ظ . كلذ يف ةدراولا

 دقو «عامجإ اهيف سيلو عامجإلا اهيف ىعَّذُي ءايشأ كانهو

 يف امك  ةلسرملا قعاوصلا يف هللا همحر  ميقلا نبا ركذ

 اهيف ىعدا «ةرشعلا ىلع ديزت اهنظأ «ةلثمأ ةدع  اهراصتخا

 ! رابك ةمئأ عامجإلا اهيف ىعدا يذلاو «فالخ اهيفو «عامجإلا

 ملعي اميف الإ ءفيعض فالخلا دروم نأ ىلع لدي اذهو

 عامجإلاك ؛عقاو هيلع عامجإلا اذهف «مالسإلا نيد نم ةرورضلاب

 ءانزلا ميرحتو «مايصلاو «جحلاو ةاكزلاو «تاولصلا ضرف ىلع
 كلذ ةبشأ انو :ءابرلاو



 5 ۳۱4 ا اخلا

 توبثل رظن هيفو ::بيلوصألا نم رك لكم اذكه

 .ًاميلس ًالاثم هل دجأ ملو «كلذ يف فالخلا

 ىمر نم َّنأ يف ماع  رونلا ةيآ انعم يذلا لاثملاو
 لحم وهف ارح فذاقلا ناك اذإف «ةدلج نونامث هيلعف ةنصحملا
 عامجإلا ءاهقفلا ضعب ىعدا دقف اقيقر فذاقلا ناك اذإو .عامجإلا

 .كلذ نم فصنلا ؛ةدلج نيعبرأ دلجي هنأ ىلع
 :لوقي نم ءاملعلا نم نإف ءًافالخ ةلأسملا يف نأ حيحصلاو

 ناك ولو  ًانصحم فذق نم نأو ءاهمومع ىلع ةيآلا ءاقبإ بجي
 ا نا لطي اع

 نم فوذقملا قحلي ال هنأ : مهتجح فيصنتلاب اولاق نيذلاو

 بلاغلا ىف قيقرلا نأل ؛رحلا فذقب هقحلي امك قيقرلا فذقب راعلا
 !كلذ هبشأ امو ءرجاف اي «رهاع اي «ناز اي :لوقي نأ همهي ال ءجمه

 الإ ملكتي نأ كدي الو «همالك نزي يذلا رحلا فالخب

E 

 ال ًاضيأ هفذق نإف «مالكلاب يلابي ال دبعلا ناك اذإو :اولاقو
 لوقي «باّبس ماتش لجر اذه :نولوقي مهنأل ؛سانلا هب متهي
 .اهنزي ال ةملكلا

 هذهف ‹«حصي مل مأ قرفلا اذه حص ءاوس :لاح لك ىلع
 .عامجإب سيل دبعلا ىلع فذقلا دح فيصنت :ينعأ ؛ةلأسملا
 . حيحص ريغ لاثملا نوكي ذئنيحو

 ًالاثم هل دجأ ملو ءكلذ يف فالخلا توبثل ؛رظن هيفو) :هلوق

 اطيحم سيل فلؤملاو «فلؤملا وه .دجأ مل :لوقي يذلا (اميلس
 . احيحص الاثم دجت تبقنو تشتف اذإ امبر .ملعلا لكب



 ب ٥ |

 :ىلاعت هلوق :سايقلاب باتكلا صيصخت لاثمو

 سو سس وع سل و مودع يمس ريم كر
 [؟ :رونلا] #ِةدلِج ئاي امي ريو لک اودلجاف ىنازلاو ةيناَزلأ#

 گد هڪ کرا مف هلا کیصو# :ىلاعت هلوق صخ

 .ثري ال قيقرلا نأ ىلع عامجإلاب ١ : ءاسنلا] 4نييشنألا طح لكِ

 :لاق هللا نآل ؛مومعلا يف لخاد ريغ وه :لوقن نكل

 ؛كلمي ال دبعلاو IRE ماللا ١١[ :ءاسنلا] « کد كدر »

 « لام هلو ًادبع عاب نما : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نال

 . ''”(هعاب يذلل هلامف

 ةيناَرلأ :ىلاعت هلوق :سايقلاب باح ضيصخت لاثمو) :هلوق

 ةَناَرلا## :نالعاف هيف ([؟ وتلا د نام امم دوو لک اودلجاف ىنآزلاو

 . اني ريو لک ودل نزلو ةينارلا# :نامكح هيفو ىنا
 ءامسألا نم امهنأل «مومعلا ظافلأ نم «ينازلاو «ةينازلاو

 ( :كلام نبا لاق ءةلوصوملا

 o لأ ةلص ةحيرص ةفصو

 : كلذ لبق لاق هنأل ءءامسألا نم اهلعجف

 ETT ........., ركذ ام يواست لأو امو نمو

 مسا (لأ) :نولوقي ءوحنلا يف نيقمعتملا بهذم اذه نكل

 ؛اهيلع بارعإلا روهظ رذعتلا ءاهتلص ملا بارعإلا لِقْن لوصوم

 .ةدحاو ةملك لكلاو (لأ)ب ا اذه : نولوقي الا نكلو

 طئاح يف برش وا نسم هل نوكي لجرلا باب .ةاقاسملا باتك :يراخبلا هاور (10)

 )٠١٤۳(. رمث اهيلع ًالخن عاب نم باب «عويبلا باتك :ملسم هاورو ؛(۲۳۷۵)



 ۳۱۹ | اخلا

 تفيصضتق ىف ةألا ىلع تالا دخلا نيا ضخ
 .روهشملا ىلع «ةدلج نيسمخ ىلع راصتقالاو «باذعلا

 :تلق ءاوس «مومع اهيف نو ةيَلأ :لاح لك ىلع ر قر
 .(ةينازلا) ةملك يف وأ (لأ) يف مومعلا

 هلوقب - a نكل «ةيآلا هذهب ةدلج ةئام دلجت ةينازلاف

 لڪ ام فضي نيله َةَّمِحمِي را ْنِإَف َّنِصَحُأ ا :ءامإلا يف

 صيصخت نوكي ذئنيحو ۲١[ :ءاسنلا] #باَدَمْلأ ترم تلا

 .نآرقلاب نآرقلا صيصخت باب نم ةيازلا مومع
 .ينازلا انل يقب

 فيصنت يف ةَمَألا ىلع ينازلا دبعلا سايقب صخر :هلوق
 يف (ينازلا) (روهشملا ىلع «ةدلج نيسمخ ىلع راصتقالاو «باذعلا

 نأ ىلع لدي صن كانه سيلو «ماع رونلا ةروس يف ةميركلا ةيآلا
 ةينازلا ةمألا صنلا هيف يذلا «ةدلج نيسمخ دلجي ىنازلا دبعلا

 اذإ :نولوقيف «ةمألا ىلع دبعلا سايق ءاملعلا دنع روهشملاف

 ليلدلا ءرحلا دلج فصن ؛ةدلج نيسمخ دلجي هنإف دبعلا انز
 يواسي ال انزلاب دبعلل قحاللا راعلا نأل ؛ةمألا ىلع ًاسايق :اولاق

 ةوهشلا ةلشو ةحاحلا هوذحت دقف ‹كلمي هل قيقرلا نألو

 .انزلا ىلإ
 ءانزلا هيلع نوهيف ءرارحألا نم سيل قيقر هنأب رعشي وه مث

 .رحلا



 ةينازلا ىلع ديبعلا نم ينازلا سيقن اننإ :لوقي نم ذخأم اذه
 ظ 0 اا

 نم لوق اذهو «سايق ال :لوقي نم ملعلا لهآ نم نكلو
 انلق ولو ىتح :نولوقيو .ةيرهاظلا مهو «سايقلا نوركني

 هركت اهنأ ةداعلا ترج ةمألا نأل ؛عونمم انه سايقلاف «سايقلاب

 ءاضرإ ديرت اهنأ اهانز بابسأ نم اذه نوكي دقو «ءاغبلا ىلع

 ندرأ نإ ِلَعْلا لع کیف اوهركُت اول :ىلاعت هللا لاق امك ءاهديس

 . [# :رونلا] اتص

 ؛انزلاب هديس ىضري نأ لواحي الف .هركي ال دبعلا نكل

 الا ناك الو ةا دل وارا نوک ار ولا ج هنأل

 دالوأ هيتأي ىتح ينزت هتمأ كرتيو «ءامإلاب نورجاتي ةيلهاجلا يف
 ظ ! اهنم

 . اهيلع دح الف هاركإلا لاح يف امأ

 نيب قرفلا روهظل «هب انلق نإو سايقلا حصي ال :نولوقيف
 دبعلا وهو «سيقملا عرفلاو .ةمألا وهو هيلع سيقملا لصألا

 :ىتازلا

 ‹فيفختلل بجوم ىنعم ةمألا يف يذلا ىنعملا نأ مولعمو

 ءيش اهيف ةلأسملاف «ىنعملا اذه نم لاخ وه يذلا دبعلا فالخب

 . .رظنلا نم

 «قرلا لصأ هيف دبعلا نإ :نولوقي روهمجلا لوق ىلع نكل
 ةبوقع يف نييواستم اناكف «صقن وهو «قرلا لصأ اهيف ةمألاو

 . انزلا



 نصاخلا ۳۹۸|

 : ةدئاف

 انز اذإ اهقحلي امك «راعلا اهب قحل ةرحب انز اذإ دبعلا

 ؟ةبوقعلا هنع ففخت ملف ءدشأ وأ اهب رحلا

 - اهتليبق قحليو - راعلا اهقحلي هنإف ةرحلا تنز اذإ :باوجلا

 الف وه امأ ‹«قيقرلا اهب انز ولو ًالماك ًادح دحت نأ بجي اذل

 مل وأ انز هنأ سانلا مهي ال هنأل رل ن رج ناحل: ت

 . هنوبرغتسيو سانلا هعشبتسي هنإف ءرحلا انز فالخب ءنزي

 ؛ةيضار يهف < ا e امأ

 وقع اهبقاعن اذهلو

 ی ا یادت وق لاق تول

 ولما لي حنا e ضعب ارم کشت کیپ 3 57 در

 ع شوج كفوا سار ع يحس
 ٍتدصْخمْل لع ام ام فص فضي نوع دَ سا 57 را اَ ِناَدْخَ
 4 ريح اوربصت ناو 0 َتنَمْلأ َىِشَح نمل كلذ بادملا ترم
 ىلع باذعلا فّصني فيك ٠[ : ءاسنلا] 409 كي روف ا
 2 ؟نمجري تانصحملاو ءامإلا

 نك اذإو ءندلجي ًاراكبأ نك اذإ تانصحملا :باوجلا
 ءمجرلا فصني نأ نكمي ال انهو :ءاملعلا لاق «نمجري تابيث
 رذعتل .ءدلجلا نم نهيلع ام فصن دارملا نوكي نأ نيعتف

 . مجرلا فصنت

 نأ ترمأ» :ِدَِلَي هلوق :باتكلاب ةنسلا صيصخت لاثمو) :هلوق
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 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ

 اوليق# :ىلاعت هلوقب صخ .ثيدحلا “«. . هللا لوسر
 ا ص رص 2 ر 4+ Sc r ی س 27

 مرح ام نومرحم الو رخآلا ولاي الو لاب تونی ال تلا
 بتكححلا أوتوا تلا َنِم ْقحْلأ نيد توني الو ٌمْلوُسَرَو هللا م م ع لكم سد ںی ل س ع و ورسم وَ
 , ريل ر ور ر ر سس س0 2 و هيعر

 . [ةبوتلا] 49 توزع مهو ډي نع ةيزجلا أوطعي روح

 «..هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ

 مأ ةيزجلا اوطعا ءمهريغو باتكلا لها لمشيف : (سانلا)

 رهاظو «(... هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح) «ةيزجلا اوعنم

 نكل ؛ماع ثيدحلا نأل ؛ةيزجلا اوطعأ نإو نولتاقي مهنأ ثيدحلا
 الو زخآلا وولي الو هاب تومي ال تيا اولى :نآرقلاب اذه صخ

 اوتوأ تنزل نِي ْيَحْلآ ند توي الو ُمُلوُسَرَو هلا مرح ام نور
 .[ةبوتلا] 4© تورص مهو دي نع ةيزجلا اأوطغي ىح بتكحلأ

 اوطعأ اذإف «ةيزجلا ءاطعإ يهو «مالسإلا ريغ ةياغ ركذف

 . مهلاتق عنتما ةيزجلا

 ؟باتكلا لهأب مكحلا اذه صتخي له :ليق نإف
 نأ تبث دقف مهريغ امأو «نآرقلابف باتكلا لهأ امأ :لوقنف
= )۲( 

 لهأب اوسيل سوجملاو "٠ رجه سوجم نم ةيزجلا ذخأ ةي يبنلا

 الم وڪيا اواو والا اُماَقَأَو ابات نإ باب «ناميإلا باتك :يراخبلا هاور (۱)
 سانلا لاتقب رمألا باب «ناميإلا باتك :ملسمو ؛(710) مقر ثيدح «€ هَل
 .رمع نبا نع (Y۲) مقر ثيدح هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :اولوقي یتح

 ةمذلا لهأ عم ةعداوملاو ةيزجلا باب «ةعداوملاو ةيزجلا باوبأ :يراخبلا هاور (۲)
 . (YAY) مقر ثيدح ‹برحلاو



 - ۳۲۰ اخلا

 تقس اميف) : هيكل هلوق لا ةئسلا صيصخت لاثمو

 لهأ ريغ نأل ؛مهنم اهذخأ لي لوسرلا نأ محملا رك

 ثيدحل «مهلاتق عنتما ةيزجلا اوطعأ اذإ مهنأ يف مهنوواسي باتكلا

 ًاريمأ رّمأ اذإ ناك ليي يبنلا نأ ءملسم حيحص يف تباثلا ةديرب

 :هيفو «ثيدحلا رخآ ىلإ . . . هللا ىوقتب هرمأ ةيرس وأ شيج ىلع
 .“تیزجلا مهنم ذخف مالسإلا اوبأ نإف»

 نم ةيزجلا اوطعي نمب ًاصوصخم ثيدحلا مومع نوكي :نذإ

 ىطعي نمب صخ نآرقلا يف يذلا نكل «مهريغو باتكلا لهأ
 . باتكلا لهأ نم ةيزجلا

 هللا لوسر نأ وهو ءرخآ لاثم هلو : :ءاملعلا ضعب لاق -

 .مهيلإ هدر ًانمؤم هءاج نم نأب ًاشيرق طراش مالسلاو ةالصلا هيلع

 اذإ اوما ذَا اي : لات لزنأ مث «ةيبيدحلا ةوزغ يف
 ا هلأ هل :E تريني ثكمؤتلا كلَ

 ٠١[. :ةنحتمملا] 4راا لإ هومر الف

 تبث يذلا ثيدحلا مومع تصخ ةميركلا ةيآلا هذه :اولاق

 . شيرقل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةدهاعم يف

 ام هنأل ؟ خسنب تتلو صيصحنت اذهو ‹ حيحص لاغم اذهو

 . طقف ثانإلا الإ جرخأ

 تقس اميف» لَم هلوق :ةّنسلاب ةنسلا صيصخت لاثمو) :هلوق

 مقر ثيدح «ثوعبلا ىلع ءارمألا ريمأت باب ءريسلاو داهجلا باتك :ملسم هاور )١(

 7/1 ١(.



 ك و 22-

 . لا ءامسلا

 . ''”(ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيلا : ب هلوقب صخ

 .عامجإلاب ةّنسلا صيصختل ًالاثم دجأ ملو

 قسوأ ةسمخ نود اميف سمئل» : ا هلوقب صخ ««رشعلا ءامسلا

 اذهو .ءارشعلا ءامسلا ثقس اميف» :هلوق نيف مومعلا («ةقدص

 ضرألا نم جرخ ام لك اضيأ لمشيو «ريثكلاو ليلقلا لمشي
 (ام) نأل ؛اهريغو تاورضخو بوبحو رامث نم :ءامسلا هتقسو

 نود اميف سيل» :ثيدحلا اذهب صخ هنكلو ؛مومعلا غيص نم

 .مكلاو عونلاب صصحم اذهو :ءاملعلا لاق .«قسوأ ةسمخ

 نود اميف :مكلاو .لاكيو قسوي اميف صخ :عونلاب :اولاق
  .قسوأ ةسمخ

 :ةدكاد «قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» يف (ام)و

 هنأل ؛زوجي نكل (عامجإلاب ةًنسلا صيصختلًلاثم دجأ ملو) :هلوق

 . ىلوأ باب نم ةئسلا صيصختف «عامجإلاب نآرقلا صيصخت زاج اذإ

 ؟زوجي :انلوق نم ةدئافلا امف : لاثم هل نكي مل اذإ : لئاق لاق اذإف

 نكمي مئاق ليلد عامجإلا نأ ؛اذه انلوق نم ةدئافلا :لوقن

 .ةهج نم اذه .ةلدألا تامومع صصخي نأ

 يفو اهعضاوم يف ةلأسم نع ناسنإلا ثحبي ام ًاريثكو «لبقتسملا
 ظ .ًاوفع هب رمت مث ءاهدجي الف اهناظم

 .(""ص) مدقت (۲) .(۳۳ص) مدقت (۱)



Eا  

 : سايقلاب ةئسلا صيصحت لاثمو

 . ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا» : 4ي هلوق

 «باذعلا فيصنت ىف ةمألا ىلع دبعلا سايقب صّصخ

 .روهشملا ىلع ةدلح نيسمح ىلع راصتقالاو

 انعاج مث «عامجإلاب صصخت ال  ةئسلا يأ  اهنأب انلق اذإف

 ال وأ لبقن له :نيريحتم ىقبن ذئنيحف «ةنسلل صصخم عامجإ
 احيحص اليلد ناك اذإو ‹ حيحص ليلد عامجإلا :لوقن نكلو !لبقن

 ,كاذف ًالاثم تدجو نإف «ةيعرشلا ةلدألا صصخي هنإف .ًاعرش

 نمزلا لوط ىلع كب رم اذإو «مكحلا فرعاف «دجت مل نإو
 !زئاج اذه نأ فرعاف

 . نماثلا مسقلا اذه (سايقلاب ةنسلا صيصخت لاثمو) :هلوق

 دلج بجاولاف ركبلاب ركبلا انز اذإ :يأ (ركبلاب ركبلا) :هلوق
 نم ةفئاط هرضحيو «ةئام دلجي : ينعي «ماع بيرغتو ةئام

 .دلبلا نع بّرغيو «نينمؤملا
 :دئاوف هيفف بيرغتلا امأ «ةبوقع هنأ حضاو دلجلا

 ريغ دلب ىلإ برع اذإ ناسنإلا نأل ؛ةبوقع كلذك وه ١
 . بذعتي هنأ كش الف «هدلب

 ىشخي هنأل ؛رومألا هذه لثم بلطي بهذي ال بيرغلا - ۲

 !؟لعف اذإ فيكف ؛ًائيش لعفي مل نإو رهتني نأ
 . انزلل ركذتلا نع ًاديعب «هتبرغب ًالوغشم نوكي بيرغلا - ۳

 نب ةدابع نع )١1540( مقر ثيدح ءانزلا دح باب «دودحلا باتك :ملسم هاور )١(
 . تماصلا



 وأ تانصحم اهؤاسن له يردي ال دلب ىلإ يتأي بيرغلا - ٤
 يف فرعي هنإف «لوألا هدلب يف يقب اذإ ام فالخب «تانصحم ريغ

 اميرف ءالوأ اهب انز يتلا ةأرملا يهو «ةنصحم تسيل نم دلبلا اذه

 > . ةميظع ةمكح كلذ يف ناكف ءاهيلإ دوعي

 فصني لب «كلذ هلمشي ال :ءاملعلا روهمج دنعف دبعلا امأ
 ات لغ اضايق

 .ةنس فصن برغي :ءاملعلا ضعب لاقف :فالخ هبيرغت يفو

 هللا لاق دقو «هديس ىلع ررض كلذ نأل ؛برغي ال :نورخآ لاقو

 .[154 :ماعنألا] ىا دو ةا در الو## : ىلاعت

 دلجلا نجس «لوقث «ليلغ نيلعقلا اده نإ لوقت الو

 نأ نم ًالدب هنأل ؛هديسب ًارارضإ نينمؤملا نم ةفئاط ةرضحب نوكي
 مامأ دلجو انز اذإف .نصحم وهو ًافلأ دبعلا اذه ةميق نوكت

 . ًاريثك هتميق صقنت «سانلا
 ديسلا لامهإ اهببس نوكي دق دبعلا نم ةيانجلا هذه :لوقن مث

 : هبجاوب همايق مدع وأ ءهل

 نيأ :هلأسي الف «براغلا ىلع لبحلا هل كرت نأب :هل هلامهإ
 ؟تئج نيأ نم الو ؟تبهذ نيأ الو ؟تنأ

 نأ هديس نم بلط دق دبعلا نوكي نأب :هبجاوب همايق مدع

 ذئنيحو ءانزلا ىلإ دبعلا رطضيف «بجاولاب مقي مل هنكل ءهجوزي
 .ديسلا نم ببسب هديس بيصت يتلا ةيانجلا نوكت

 فيصنت يف ةمألا ىلع دبعلا سايق هيف اذه :لاح لك ىلع



 «برغي هنأ حيحصلا .ةدلج نيسمخ ىلع راصتقالاو «باذعلا

 ةلأسملاو «فيصنتلاب انلق انمد ام ةّنسلا فصن برغي نكلو
 ! ةيف الخ

 ءاهيلع ظفاحي نأ طرشب برغت اهنإف تنز اذإ ةأرملا امأ

 ةموكحلا وأ .ءاقدصأ وأ اهل براقأ هيف اذه دلبلا نوكي ثيحب

 .كلذ هبشأ امو ةياعرلل راد يف اهلعجت ًالثم

 قبي مل بيرغتلا رذعت اذإ نكل ءاهل ًابيرغت نجسلا دعي الو
 . نجسلا الإ

 «ةبوقع اذه نأل ؛مّرْحَم الب ولو برغت :نولوقي ءاهقفلاو



 صاخلاو ماعلا دعب فلؤملا امهب ىتأ (ديقملاو قلطملا) :هلوق

 بعصي اذهلو ؛ديقملاو صاخلا نيبو «قلطملاو ماعلا نيب هباشتلل

 لك فيرعتب :يأ «فيرعتلاب لصحي زييمتلا نكلو !امهنيب زييمتلا
 . امهنم

 الب هدارفأ عيمجل لماشلا ظفللا :وه ماعلا نأ انل قبس

 . رصح
 اهنم درفب قلعتي امنإو «هدارفأ عيمج معي ال هنإف قلطملا امأ

 نإ وأ «يمومع هلومش :ماعلا :لاقي اذهلو ؛نيعم ريغ هنكل طقف

 وه اذهف .يلدب همومع :قلطملاو .يلومش همومع : تلق تئش

 .قرفلا

 :رخآ قرف

 ىلاعت هلوقك «ءانثتسالا ينعي ؛صيصختلا هلخدي :ماعلا

 اوُلمَعَو انماء بيلا الإ © رش ىن نالا ل © رسل

 . [رصعلا] €( ٍربَصلاب اوصاوَتَو َيحلاب أوصاوتو تحلصلأ
 ءرساخ ًاناسنإ نإ :تلق اذإف ءءانثتسالا هلخدي ال :قلطملاو

 .عطقنم ءانثتساب يتآ نأ تدرأ اذإ الإ «(الإ) ب نايتإلا حصي ال

 .اذكو اذك هيف ًاناسنإ الإ :لوقأف

 : كلذ لاثمو

 عيمج لمشي «ماع بلاطلاف «بلاطلا مركأ :كل تلق ول -

 تئش نإو «مومعلل انه (لأ) ف «بلاط لك مركأ :يأ «ةبلطلا



 ٦ قلطملا والمقيد  2

 ٠ قلطملا فيرعت :

 .ديقملا دض :ةغل قلطملا

 هلوقك ءديق الب ةقيقحلا ىلع لد ام :ًاحالطصاو

 . [* :ةلداجملا] 4 اا نأ لَ نم َةَبقَر رح : ىلاعت

 لدي هنأل ؛ماعلا (ةقيقحلا ىلع لد ام) :انلوقب جرخف

 مهمركأ نأ مزلل «بالط ةرشع اندنع ناك ول هنأل ؛ةلوصوم :لقف
 . يلع جتحا مهنم ًادحاو تكرت ول مهلك

 ناك ول هنأل ؛قلطم اذهف ءًابلاط مركأ :كل تلق ول امأ -
 ءالثتمم نوكتو «ةرشعلا نم دحاو ماركإ مزلل «بالط ةرشع اندنع
 .اوجتحي نأ نيقابلل سيلو

 يف يشمي ريعب : : كلذ لاثم (ديقملا دض :ةغل قلطملا) :هلوق

 ايل هديقلا كوكفم ربلا

 لدي ال :يأ (ديق الب ةقيقحلا ىلع لد ام :احالطصاو) :هلوق
 2مهرد «ناويح «ناسنإ :لثم «ديق الب ءيشلا ةقيقح ةقيقح ىلع الإ

 . كلذ هبشأ امو . ا «تيب «رانيد

 4 اسامي نأ لبق نم وَر رر SEN هلوقكر :هلوق
 نم تسيلو «قلطملا باب نم انه # ٍةَبَقَر# :ةملكف ([۳ :ةلداجملا]

 ترص ةدحاو ةبقر تقتعأ ولف «دحاوب قدصت اهنأل ؛ ماعلا باب

 قتعأ امنإ باقرلا عيمج قتعأ نأ ينمزلي ال هنأل ؛رمألل ًالثتمم
 تفصو ولو «ةفصب نآلا ةبقرلا فصوت ملو لا نم ةدحاو

 .ةقلطم يهف .فصوت مل اهنكل ًادييقت اذه ناكل

 لدي هنأل ءماعلا (ةقيقحلا ىلع لد ام) :انلوقب جرخف) :هلوق



 ديقملاو قلطملا
 أ ۷

 . طقف ةقيقحلا قلطم ىلع ال «مومعلا ىلع

 .ديقملا (ديق الب) :انلوقب جرخو

 :ديقملا فيرعت ٠

 .هوحنو ريعب نم ديق هيف لعج ام :ةغل ديقملا

 رف : ىلاعت هلوقك ديقب ةقيقحلا ىلع لد ام : ًاحالطصاو

Sl CGS SSS 
 :ريثكب ةأرملا نود وه نم لاجرلا نم دجوي نكل ؛ةقيقح هذه ءءاسنلا

 لاجرلا نم ريثك نم ىكذأ نوكتو «ةيكذ يه نم ءاسنلا نم دجويو .
 نم ىكذأ لاجرلا سنجو لاجرلا ةقيقح نأ اذه ىنعم نذإ

 :لوقن اذهلو ؛ءاسنلا نم ىكذأ لاجرلا مومع سيلو «ءاسنلا

 . سنجلا وأ ةقيقحلا نايبل يه امنإو «مومعلل تسيل انه (لأ)

 ةقيقحلا نايبل «نيعباتلا يعبات نم لضفأ نوعباتلا :انلوق
 نمم لضفأ سانلا نم سنجلا اذه وأ «نيعباتلا ةقيقح :ينعي

 يعبات عبات يف لب «نيعباتلا يعبات يف دجوي دق نكل «هدعب

 .نيعباتلا نم لضفأ وه نم «نيعباتلا
 نم كش الب مهنأل ؛ءيشلا اذه مهيف لوقن الف ةباحصلا امأ

 ظ . مهكراشي دحأ ال  ةبحصلا ةيلضفأ  ةيلضفألا ثيح

 نم) (هوحنو ريعب نم ديق هيف لعج ام :ةغل ديقملا) :هلوق
 .ديق هيف لعج ام : ينعي .(ديق) ل تسيلو «(ام) ل نايب :(ريعب

 .ديقملا وه هوحنو ريعبلاف
 : حالطصالا نأ :حالطصالاو ةغللا نيب ةبسانملا هجوو

 رَ :ىلاعت هلوقك ءديقب ةقيقحلا ىلع لد ام)



A j—و ر قلطملا  

 ےک ر

 .[97 :ءاسنلا] # َةَسمْؤُم بقر

 . قلطملا (ديق) :انلوقب جرخف -

 : قلطملاب لمعلا ه

 ىلع لدي ليلدب الإ «هقالطإ ىلع قلطملاب لمعلا بجي

 كصولا اذه مو نع نيقلا ا تالاا ا و
 نأ ِلَبَق نّم َوَبَر ريرحَتف# اهانركذ يتلا ىلوألا ةيآلا يفو ءاهديق

 رف :لتقلا ةرافك يف انه نكل ؛قلطم [* :ةلداجملا] «اًمآَمتي
 .ديق نآلا «ٌدَكيَوُم# ةملك .[47 :ءاسنلا] € ِةَمِمّوُم بقر ر

 اذإ هنأل ؛ًاصيصخت اذه ناك «ةنمؤملا ةبقرلا قتعأ :تلق ولف

 ةف ىلطم ىلع ةوزاذإو يل ل
 ال :تلق اذإو ءديق اذهف ءةنمؤم ةبقر قتعأ :تلق اذإف ؛ًادييقت

 .مومعلل يهنلا دعب ةركنلا نأل ا .ةرفاك ةبقر قتعت

 : اضيفت ةف «ماع ىلع ًادراو نوكي اذه ىلعو

 نذإ «قلطم (ةبلط) ةملكف «نيدهتجم ةبلط مركأ :تلق ول -

 ةرشع كانه ناك ولف ؛اديق نوكيف «قلطم ىلع درو (نيدهتجم)
 تناك ول نكل «لثتما مهنم ةثالث مركأف «نودهتجم مهلك «ةبلط

 .ةرشعلا ماركإ مزلل ةماع
 ةملك نأل ؛ صيصخت اذهف «نيدهتجملا ةبلطلا مركأ : تلق ولو -

 . اصيصخت نوكيف «ماع ىلع درو ديق (نيدهتجملا)و ماع (ةبلطلا)

 لإ عاطتسا نم تيا حح سياتل َلَع ولو# :ىلاعت هلوقو -
 en وهو ماع ىلع درو هنأل ؛ صيصخت ۷ :نارمع لآ] € ایس اليس

 ىلع لدي ليلدب الإ ء«هقالطإ ىلع قلطملاب لمعلا بجي) :هلوق



 ليلد دجوي ىتح همومعب لمعلا بجي هنأ ماعلا يف انركذ (هدييقت

 دجوي ىتح هقلطمب لمعلا بجي ًاضيأ قلطملاو ءصيصختلا ىلع
 .دييقتلا ىلع ليلد

 : هقفلا باوبأ لك يف كعفنت ةدعاقلا هذهو

 : ًادويق هيفو ءًاقلطم نيفخلا ىلع حسملا زاوج درو :ًالثم
 :ةراهظ: ىلع ةسلي نأ الرأ

 .رغصألا ثدحلا يف نوكي نأ :ًاينا
 .ةددحملا ةدملا يف نوكي نأ : ثلاث

 هديقف تدجو نإف !ثحبا ؟اقيفص نوكي نأ درو له نكل

 . هقالطإ ىلع قبي دجت مل نإو «ًاقيفص نوكي نأب
 عضوم ىتح قتف وأ قرخ هيف نوكي (الأ)ب هدييقت درو لهو

 ٠ .دري مل ماد ام هقالطإ ىلع هقبأ :نذإ !ال ؟زرخلا

 تاه :هل لوقن «كلذ ىلع دئاز طرشب ىتأي ناسنإ يأف
 نالا لمعلا جالا «قلطملا» لحنا ياا نأل ا
 .ليلدب الإ اهيلع درو يتلا ةفصلا ىلع

 كَ سلف ضرألا يف مص اًدإَو## :ىلاعت هللا هقلطأ :رفسلا

 الو «یلاعت هللا هديقي كعب ٠١ :ءاسنلا] «ةؤلَّصلا َّنِم اورصقك نأ حاج

 ام حضوأ ب ا و ل
 وأ لايمأ ةثالث ةريسم جرخ اذإ يَ هللا لوسر ناك» : سنأ ثيدح اهيف

 .دييقت هيف سيل «لعف ةياكح اذهو .'”«نيتعكر ىلص خسارف ةثالث

 ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسم هاور )١(

 )٦۹۱(. مقر ثيدح



 ةدم وأ ةنيعم ةفاسمب دييقت كانه نكي مل اذإ :لوقن نذإ

 . قالطإلا بجيف «ةنيعم
 الرعاف ىذا وه لف ضيحملا نع كتوتسو# :ضيحلا ىف -

 .[۲۲۲ :ةرقبلا] 4 بحمل ىف ءال

 نيب نوكي نأ دب ال هنأب الو «ةليلو مويب هدييقت دري ملو
 .اموي رشع ةثالث نيتضيحلا

 كلذ دجو ىتمف «ىذأ هنوك وهو «ةلعب للع ضيحلا :نذإ

 باوبأ لك ىف كعفنت ةدعاق انه اهانركذ ىتلا ةدعاقلا هذهو

 هينا د اه: ا اج انيق ف او ءامأ ىف عض لا
 .ليلدب الإ هقالطإ ىلع هؤاقبإ كيلع

 اذه يف ةديج ةلاسر هللا همحر  مالسإلا خيشلو

 اذه له يردأ ال نكل ء(رفسلا ماكحأ) :اهناونع ءعوضوملا

 !عباطلا وأ خسانلا فرصت نم مأ خيشلا نم ناونعلا

 نأ انل زوجي ال هنإف هلوسرو هللا هقلطأ ام نأ ركذ هنأ مهملا

 نم هبابسأو هعناومو هطورشو هدويقو هلصأ :عرشلا نأل ؛هديقن
 .هديقن نأ انقح نم سيلف ًاقلطم ءاج اذإف « لجو ّرع هللا دنع
 نودبعتم نحنف «ديقلا اذه يغلن نأ انقح نم سيلف ًاديقم ءاج اذإو

 وه - لجو ع  برلاف «نيعّرشم الو ًابابرأ انسلو ءانل عرش امب
 الو ءديق ام قلطن نأ يف قحلا انل سيلو «هديبع نحنو عرشملا
 ام صصخن نأ الو «صخ ام ممعن نأ الو «قلطأ ام ديقن نأ

 .اذه نع لوؤسم كنأل ؛اهب مزتلا ءاذكه صوصنلا تءاج «مع



 | ديقملاو قلطملا

 هيضتقت ام ىلع بجاو ةنسلاو باتكلا صوصنب لمعلا نأل

 . كلذ فالخ ىلع ليلد موقي ىتح ءاهتلالد

 كنأ ةلأسملا «ةلداجم ةدوج وأ فرصت ّنسح تسيل ةلأسملا

 ةيملعلا رومألا يف ءاوس «عرشلا نم كيلإ درو ام لك نع لوئسم

 نال ؛لمغ ىه ىتلا ةيدبعتلا ةيمكحلا نؤمألا ىف وأ ةيريشلا

 .ةيلط ةيئاشنإ ةيلمع رومأ امإو ؛ةيربخ ةيملع رومأ امإ :عرشلا
 . ةيئاشنإ ةيلمع هذه :لعفت ال ؛لعفا

 .ةيربخ هذه :دقتعت ال وأ دقتعا

 ام ىلع ءبجاو ةنسلاو باتكلا صوصنب لمعلا نأل) :هلوق

 نم ةدعاق هذه 8 فالخ ىلع ليلد موقي ىتح ءاهتلالد هيضتقت

 ؛ةلالدلا هيضتقت ام ىلع ةنسلاو باتكلاب لمعلا «دعاوقلا مظعأ

 يف اوئطخأ صوصنلا اوفرح نيذلا نأ دجن اذهلو ؛يبرعلا ناسللاب

 واق مُكَلَعَل برع ا هانلعج نو :لاق هللا نأل ؛كلذ

 ‹يبرعلا ناسللا تلد صنم ميدو لثعلا أ [فرحخزلا] 20

 : يأ [:4 :تلصف] «:هثكيا تله الل اوال ا اتاق هتلعج ولو

 é٤] :تلصفا 4ةدَرَعَو یا٤ تني

 يقبن نأ بجي يبرعلا ناسللاب ةنسلاو نآرقلا ماد ام :نذإ

 هللا دنع انيجنت يتلا ةجحلا وه اذه نأل ؛ هيلع يه ام ىلع امهتلالد

 ةفلاخم انمهي الو ءاهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي الو «ةمايقلا موي

 ةنسلاو باتكلا صوصن نم هانمهف ام ناك اذإ الإ مهللا ؛ دحأ

 فلاخن الأو «مهفلا اذه حرطن نأ بجي ذئنيحف ؛عامجإلل ًافلاخم

 . ةلالض ىلع ةمألا عمجت نأ نكمي ال هنآل ۽ ؛عامجإلا

 نال ةت الو فيرتن انيق .«روهمجلل انلاكم ناك اذإ نأ



 ىلع انيقب اذإ قحلا انل نكل ءروهمجلا عم قحلا نأ ابلاغ حجارلا
 ؛مهياالو .روهمجلا فلاخن نأ ةنسلاو 0 ةلالد نم انموهفم

 نإو .رون ىلع رون وهف .ًاديج كلذ ناك ءروهمجلا قفاو نإف

 .نسحأو نسحأف ؛عامجإلا قفاو
 :ةعبرأ نذإ ماسقألاف

 .هحرط بجيف «عامجإلل ًافلاخم انمهف نوكي نأ :لوألا
 ءهحرط بجي الف ءروهمجلل ًافلاخم انمهف نوكي نأ :يناثلا

 روهمجلل نوكي دق هنأل ؛لجعتن الو ثيرتن نأ انيلع بجي نكلو
 ام فالخ ىلع لمأتلا دنع نوكي دقو ءاهانمهف ام ىرخأ ةلدأ
 يناث هايإ همهفك ةلهو لوأل ءيشلا ناسنإلا مهف سيل هنأل ؛هانمهف
 مث «ةيآلا يف وأ ثيدحلا يف مهف كل نوكي ًانايحأ اذهلو ؛رمألا
 كمهف نأ كل رهظ اذإ نكلو ؛كمهف ريغت اهيف دحأ كشقان اذإ
 !روهمجلا فلاخ ولو «هب ذخأت نأ كيلع بجو «حيحصو تباث

 .روهمجلا] اققاوه نركب نأ :كلاثلا
 . عامجإلل ًاقفاوم نوكي نأ :عبارلا
 دحأل ًاقفاوم كمهف نوكي نأ نكمي :سماخ هجو فاضيو

 قفاوم امنإو ؛روهمجلل ًاقفاوم سيل :ينعي «نيققحملا ءاملعلا
 الو «ةيلقعلا ةلدألاو ةيعمسلا ةلدألاب هملعب فورعم ققحم ملاعل

 .روهمجلا فلاخ ولو < ا ياا

 ‹صاخلاو ماعلا يف طرتشي ام ديقملاو قلطملا يف طرتشي

 ا یا نا اس درک نأ ما مب یف اه لك
 .دعب اميف هللا ءاش نإ ركذنس امك



 هللا لوقك .ةدحاو ةملك يف دييقتلاو ولا ل

 ةبقر اهنوكف [* :ةلداجملا] اَمآَمَتَي نأ لبق ني نم َةَبقر ريرحتف# ىلاعت

 ؟ديقم - لوق ىلع - ةنمؤم ةبقر اهنوكو «قلطم اذه
 :ريدقتلا لوقن امبر «ةنمؤم قتعأ :تلق ول معن :باوجلا

 : يأ ١١[ :أبس] «ٍتاَعِنَس ُلَمعَأ نأ :هلوق لثم «ةنمؤم ةبقر قتعأ

 . تاغباس اعورد

 نأو «يونعمو يظفل همومع ماعلا نإ :لوقن نأ حصي له -

 يأ ىلع هقالطإ حصي قلطملا يأ ا
 ( ؟مومعلا يف لخاد دارفألا نم

 :تلق ول «يلدب لب ءايونعم همومع سيل هنأل ؛ال :باوجلا

 الإ لمتشي أل وهو هلع لد املك م ناكل یر عرج

 .هب ديق ام ددع بسح «نينثا وأ ًادحاو

 دييقتلا ةيمست نكمي لهف < ‹ صيصختلا ةقيقحك دييقتلا ةقيقح

 ؟اصيصخت

 د لا CE : قلطملا يف تلق ول :باوحلا

 تصصخ 4«ٌةكيْؤُم# .[4؟ :ءاسنلا] «ِةَكِمْوُي ةر ررتف# : يف
 نأ باوصلاو «حالطصالا يف فرعي ال اذه : لوقن #2 َةَبَكَر#'

 . 4در ةدّيقم 4ٌةكيْوُم : لوقت
 ال كنأل كرذعنف «عسوتلا ليبس ىلع ًاصيصخت هل كتيمستف

 ىلع دراولا فصولا : قيقحتلا ليبس ىلع نكل اا فرعت

 .ًاصيصخت هيمسن ماعلا ىلع دراولاو ادق هس كطعلا



 او ىلطملا ۳۳4 | دظقملاو أ

 قلطملا دييقت بجو «ديقم صنو قلطم صن درو ادإو

 ام ىلع دحاو لكب لمع الإو .ادحاو مكحلا ناك نإ هب

 .دييقت وأ قالطإ نم هيلع درو

 ؟هب قلطملا ديقن لهف ءديقملا نع ًارخأتم قلطملا درو اذإ -
 نأ حيحصلا :صاخلاو ماعلا يف انلق ام لثم :باوجلا

 «نمزلا رخأت يعارن ىتح امهنيب ضراعت ال ميمعتلاو صيصختلا
 الف ضراعت نكي مل اذإ امأ «ضراعت كانه ناك اذإ رخأتلا ةاعارم
 . ةجاح

 :لوقن ذئنيحف < اقلطم مدقتملا عفري رخأتملا ناك ول : يأ
 مركأ ere روسو اس سيمو اا
 ربعأ امنإ انأف لا : كلذ دعب تلق مث «نيدهتجملا ةبلطلا
 ولو ةبلطلا مركأ :تلق اذإ الإ «قباسلا يمالك ىلع ءانب ةبلطلاب
 . صيصختلل ًالطبم اذه نوكي ذئنيحف «نيدهتجملا ريغ

 هب قلطملا دييقت بجو ءديقم صنو قلطم صن درو اذإ) :هلوق
 يف فالتخالا نإف ًافلتخم مكحلا ناك نإف (ًادحاو هكحلا ناك نإ
 راص اذإف «مكحلا فصو يف فالتخالا ىلع لدي مكحلا لصأ
 ؛هدييقت ىلع ديقملاو .هقالطإ ىلع قلطملا لمحيف ًافلتخم مكحلا

 دييقتلاو .هفصو يف افلتخا مكحلا لصأ يف افلتخا امل امهنأل
 قلطملا ديقي الأ بجاولاف ًافلتخم مكحلا ماد امف ءمكحلل فصو
 .ديقملاب

 فيا

 كيد ىوجو اوليعاف» :ءوضولا ةيآ يف ىلاعت هللا لاق
 ڪجو ا n :مميتلا ةبأ يف لاقو 5 :ةدئاملا] 4 ٍقفارمل -

 .[" :ةدئاملا] 4دي مُكيِدَأَ



 _|( o ديقملاو قلطملا

 ةرامك يف ىلاعت هلوق : : ًادحاو امهيف مكحلا ناك ام لاثم

 هلوقو 67” : ةلداجملا] € اً نأ لبق نم دَر روح :راهظلا

 .[۲ :ءاسنلا] # ٍةَسِمْوَم م دَر ررتف# : لتقلا ةرافك يف

 :هلوقب ءوضولا يف هذ ةليقم مميتلا يف ةقلطم «يديأ» اندنع

 ٦[. :ةدئاملا] #4 ِقِفاَرَمْل للو

 : فلتخم مكحلا نأل ؛ءوضولا ةيآ ىلع مميتلا ةيآ لمحن الف

 ءوضولاو لدب مميتلا «ةعبرأ يف ءوضولاو نيوضع يف مميتلاف

 ءاضعألا يف روهطلا ءاملا لامعتسا ءوضولا نإ :اولاق اذهلو

 :نمارلاو «نيلجرلاو «نويدبلا ::ةصوصحم ةن لغ ةر ألا

 .هجولاو

 ءاوتسا يهو «ةريخألا ةطقنلا قورفلا مهأ : لاح لك ىلعو

 نأ نكمي ال هنأ ىلع لدي اذهو ءءاملا نود مميتلا يف نيثدحلا

 «ةفصلا يف ا لصألا يف افلتخا اذإ امهنأل ؛اذهب اذه ديقي

 مُكيِدْيَأَو مك وجوب أوحسماف# :مميتلا ةيآ يف لوقن نأ نكمي رف

 ءءوضولا يف ل يديألا نإ [5 دالا] 4ن

 .قفارملا ىلإ مميتف

 نأ لب ن دَر رره :راهظلا ةرافك يف ىلاعت هلوق) :هلوق

 .ناميإلاب ديقي مل «قلطم ([* :ةلداجملا]  اَسآَمَتَ
 عم رس ا

 #«ِةَِمْوُم مبكر رف :لتقلا ةرافك يف هلوقو) :هلوقو

 .ناميإلاب ديقم ([۹۲ :ءاسنلا]



 ديقملاو قلطمل ۳۳۹ ا همك ع ۱

 دييقت بجيف .ةبقرلا ريرحت وه «دحاو مكحلاف

 طرتشيو .لتقلا ةرامك يف ديقملاب راهظلا ةرافك يف قلطملا

 .امهنم لك يف ةبقرلا يف ناميإلا

 يف ناميإلاب ديقم وهو «ةبقرلا ريرحت وهو «دحاو مكحلاف
 لمحيف :اولاق ؛راهظلا ةرافك يف ناميإلاب ديقم ريغ «لتقلا ةرافك
 ١ .ديقملا ىلع قلطملا

 :راهظلا يفف ءًادحاو سيل مكحلاف «ةرافكلا لاصخ يف امأ
 .لتقلا نود «ماعطإلاو «نيرهش مايصو «قتعلا

 وه هيف اقفتا يذلا ءىشلا نكل «فلتخم ةرافكلا سنج :نذإ
 ؛راهظلا ةرافك يف قلطأو «ناميإلاب لتقلا ةرافك يف ديقو «قتعلا
 نأ راهظلا ةرافك يف طرتشنو «ديقملا ىلع قلطملا لمحيف :اولاق
 ةرافك يف ةبقرلا قتع يف ناميإلا طرتشي امك «ةنمؤم ةبقرلا نوكت
 .ةبقر قتع وهو ءدحاو مكحلا نأل «لتقلا

 كلذ ىلع لديو ءاذه وه حجارلا نكلو «ةيفالخ ةلاسحلاو

 هنأ :ملسم هاور يذلا .- هنع هللا يضر  مكحلا نب ةيواعم ثيدح
 هيلع ىبنلا هرمأف ءاهقتعي نأ دارأف ءاهكصف هتمأ ىلع بضغ
 ىف :تلاق «؟هلا نيأ» :اهل لاقف ءاهب ىتأف مالسلاو ةالصلا
 اهنإف اهقتعأ» : لاق «ءهللا لوسر :تلاق .«؟انأ نم) : لاق ءءامسلا

0 
 . هموم

 نمل الإ نوكي نأ يغبني ال قتعلا لصأ نأ ىلع لدي اذهف

 ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسم هأور (2١

 .ىملسلا مكحلا نب ةيواعم نع (¥or)» مقر ثيدح «ةحابإ نم ناك ام خسنو



 هل ريرحت رفاكلا فاتعإ نأل ؛ةرافك نكي مل نإو ىتح :ًانمؤم ناک

 ىلع مهل انوع نوكيو رافكلا ىلإ بهذي نأ ىشخيف «قرلا نم

 . نيملسملا

 لمحت نأ نكمي ذل TNT ءاملخلا ضع فلاخو
 هذه يق داو: بحوملا نأ س اه دلا ىلع ىقلطملا
 نم م لتقلا نكل ؛قتعلا وهو «ةرافكلا لاصخ نم ةلصخلا

 اركحنم َنوُلوُفِل مه ر لو : نيرهاظملا يف لاق هللا نأل ؛راهظلا

 e :لاق ا لتقلا يف نكل «[۲ :ةلداجملا] اورو لَم

 1 تبسضَعَو اف ادرک ُدَنَهَج ٌمْوآْرَجَه اَدَيَعَتُم ا گم لقي
 لدي اذه نكل «ةرافك هيف سيل دمعلا ناك نإو «[۹۳ :ءاسنلا] *ِهّيَلَع

 . مظعأ لتقلا نأ ىلع

 يف ناميإلا طارتشا مزلتسي ال لتقلا يف ناميإلا طارتشاف
 ةرافكلا ىلإ هيف لدعي مل اذهلو ؛مظعأ لتقلا نأل ؛راهظلا

 موصت نأ امإ :ليق لب ءًائيكسم نيتس ماعطإ يهو «ةففخملا

 .ءيش كيلع سيلف عطتست مل نإو «نيعباتتم نيرهش

 ولو ةبقرلا نأ يضتقي ءًادج يوق ليلعت هنأ كش ال اذهو

 ثيدح ىلإ انعجر اذإ نكل «راهظلا ةرافك يف ئزجت ةرفاك تناك
 ؛باوصلا ىلإ برقأ دييقتلاب لوقلا نأ اندجو مكحلا نب ةيواعم
 قتعي نأ ةيواعمل نذأ ام مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك اذإ هنأل

 هنأ ىلع ًاليلد كلذ ناك «ةنمؤم اهنأ ملع نأ دعب الإ ةمألا هذه

 . قتعلا يف تاميإلا نم دب ال



 ديقملاو قلطملا 0

 :ىلاعت هلوق ًادحاو امهيف مكحلا سيل ام لاثمو
 هلوقو «[۳۸ :ةدئاملا] #«اًمهيِديأ ًاوعطقاف ٌةَقراََسلََ فراسلاو#

 «قفارملا ىلإ کیریأو موجو اوأسغاف» :ءوضولا ةيآ يف
 .[" :ةدئاملا]

 ةيناثلا يفو «عطق ىلوألا يفف :فلتخم مكحلاف

 ءاهقالطإ ىلع ىقبت لب «ةيناثلاب ىلوألا ديقت الف ؛لسغ
 ىلإ لسغلاو «فكلا لصفَم عوكلا نم عطقلا نوكيو
 :قفارملا

 :ىلاعت هلوق ًادحاو امهيف مكحلا سيل ام لاشمو) :هلوق
 يف ىلاعت هلوقو ء[۳۸ :ةدئاملا] كاَمُهَيِديأ أَوعطْقَأم ةَقِراَسلاَو فراسلاوإي
 ([1 :ةدئاملا] 4ِقْفاَرَمْلا ىلإ ْمُكَيِرْيََو هوجو اولسعافإ :ءوضولا ةيآ
 ىلإ ءوضولا يف ةديقمو «ةقرسلا يف عطقلا يف ةقلطم («يديأ» اندنع
 ءوضولا ىف يديألا ىلع ةقرسلا يف يديألا لمحن الو «قفارملا
 ۰ . اميظغ قالا فاتت مكحلا نأل

 .ءاضعألل لسغ اذهو «مدآ ينب نم وضع عطق اذهف
 .ءاضعأ ةعيرأب اذهو ءوضعب صتخي اذه

 2 .ثدحلا وهو حابم هببس اذهو «ةقرسلا وهو مرحم هببس اذه

 قراسلا نإ :لاقي الف ءًاّدج حضاو امهنيب فالخلا :نذإ

 ,ديقملا صنلاب قلطملا صنلل ًادييقت قفرملا نم هدي عطقت
 ىلع رادملا نأل ؛ًاضيأ ببسلا فالتخال ال ءمكحلا فالتخال
 هلصأ يف مكحلا فلتخا اذإ هنأب ليلعتلا قبسو «مكحلا فالتخا
 .هفصو يف فلتخا



 .ءوضولاو مميتلا ةلأسم يف ًاقباس هانركذ ام ًاضيأ اذه نمو

 ءاليخ هبوث رج نم» :ِخلي لوسرلا لوق :ًاضيأ اذه نمو -

 يفف رازالا نم نيبعكلا نم لفسأ ام» :هلوقو «''”«هيلإ هللا رظني مل
 نم لفسأ ام :قلطأ يناثلاو «ءاليخ هنوكب ديق لوألا . "«رانلا

 ظ .ءاليخ ريغ نم ولو ءرانلا يفف نيبعكلا

 نيبعكلا نم لفسأ ام :لوقنو لوألا ىلع يناثلا لمحن الو

 نم یوه هل نم ضعبو «ءاملعلا ضعب ناك نإو «رانلا يفف ءاليخ

 مهل نيذلا لاهجلاو !ديقملا ىلع قلطملا لمحن :اولاق لاهجلا

 !بابلا اذه يف ءاملع اوراص یوه

 هتلزن انأو ««ءاليخ هبوث رج نم» :لوقي لوسرلا نإ :اولاق
 ؟كدصق امو :هل لوقن ءًادبأ ءاليخلل دصق ريغ نم نيبعكلا تحت

 هبشأ ام وأ «يئالمزو يناوخإل ًاعابتا وأ «لمجأ هنأ يدصق :لوقي

 . ادبأ ديقملا ىلع قلطملا لمح هيف حصي ال اذه :لوقن !كلذ

 يننأل ؛نيبعكلا نم لفسأ ىلإ زوجي هنإ لب :نورخآ لاقو

 تسل كنإ» :ركب يبأل هك هللا لوسرلا لاق دقو «ءاليخ هرجأ مل

 ركب وبأو انأو ءءاليخ هعنصأ ال انأو « ””«ءاليخ كلذ عنصي نمم

 مقر ثيدح «ءاليخ ريغ نم هرازإ رج نم باب «سابللا باتك :يراخبلا هاور )١(

 ثيدح «ءاليخ بوثلا رج ميرحت باب ‹ةنيزلاو سابللا باتك : ملسمو ؟؛(0551/)

 . رمع نبأ نع (Y * Ao)¢ مقر

 ِ ثيدح «رانلا يف وهف نيبعكلا نم لفسأ ام باب «سابللا باتك :يراخبلا هاور (۲)

 .ةريره ىبأ نع ,(ه5ه٠) مقر

 هرازإ رج نم باب «سابللا باتك :يراخبلا دنع ركب يبأ ةصق يف ةدايزلا هذه (۳)



 نكلو «دحاو هللا مكح يف ركب وبأو تنأ !تقدص :لوقن

 اي :لوقي ركب وبأ !؟ركب يبأ بلق يف يذلاك كبلق يف ام له
 .هلهاعتأ نأ الإ يلع يح رتسي يرازإ يقش دحأ نإ ؛ هللا لوسر

 .هلزن :طايخلل لوقت تنأو «(يلع يخرتسي) :لوقي وهف
 وهو فيك ؛كلذ دمعتي ال ركب ابأ نأل ؛قرف امهنيبف ..هلوط

 اول ال عفرلا لصألاف .هدهاعتأ نأ الإ يلع يخرتسي :لوقي

 ةداهشب تيتأ اذإ :- انلداجي دق ناك نإو - انئش نإ هل لوقنو
 انركنأ نإف ؛ءاليخ كلذ عنصي نمم تسل كنأ يي لوسرلا نم
 هانيأر ام هآر ول هنأل ؛ليحتسم اذهو !انتنسلأ صصقاف كيلع
 سيلف «مالكلا اذه لاق مث مانملا يف ىف هآر ول ىتح مث ‹ نحن

 !نآلا هسفنل دهشي هنأل ؛ لوبقمب

 ال :ءاليخ هرج نميف مكحلا ذإ :فلتخم انه مكحلاف

 لزن نميفو «ميلأ باذع هلو هيكزي الو ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني
 انديق ولف «ةصاخ ةيئزج ةبوقع هذهف .ءطقف رانلا يف :نيبعكلا نع
 .رخآلاب نيربخلا دحأ بيذكت مزل ديقملاب قلطملا

 ديقملاب قلطملا تديقو مكحلا فلتخا اذإ :ةطقنلا هذهل هبتنا
 اذإ كنأل ؛رخآلاب نيربخلا دحأ بيذكت مزل انعم يذلا لاثملاك -
 «ءاليخ هرج نميف “«رانلا يفف نيبعكلا نم لفسأ ام» :تلعج
 يفف رازالا نم نيبعكلا نم لفسأ ام» :ريغ ةبوقعلا تراص

 )٥٤٤۷(. مقر ثيدح «ءءاليخ ريغ نم 0

 .(8*77ص) هجيرخت مدقت (۱)



 .اهلدب ةيناثلا ةبوقعلا تراصو ىلوألا ةبوقعلا تعفترا «2”«رانلا
 .مكحلا يف ًابذك راص لوألا ربخلا نأ ينعي اذهو

 مكحلا فلتخا ىتم هنأ :اهمهفن نأ انيلع بجي ةطقن هذه

 بيذكت مزل  نيربخ ناك اذإف  رخآلاب امهدحأ ديق اذإ هنإف

 .رخآلاب امهدحأ

 نم لفسأ ىلإ لزن اذه يفف «فلتخم لمعلا نأ امك

 هبوث كاذ يفو «نيبعكلا نود نكل ؛ضرألل لصي ملو «نيبعكلا

 . مظعأ يناثلاف «ضرألا ىلع فحزي

 مكح اذهلو ؛فلتخم مكحلاو «نافلتخم نالماعلا :نذإ

 ام رانلاب بذعي نأ لوألا مكحف «يناثلا مكح نم فخأ لوألا

 ءهيلإ رظني الو «هللا هملكي ال :ميظع يناثلاو «نيبعكلا نع لزن

 . ميلأ باذع هلو «هيكزي الو

 .(۳۳۹ص) هجيرخت مدقت (۱)



 ٠ لمجملا فيرعت :

 «هريغ ىلع هنم دارملا مهف فقوتي ام :ًاحالطصاو

 صاخلاو ماعلا فلؤملا ركذ نأ دعب (نيبملاو لمجملا) : هلوق
 ةهباشم عون هيف نأل ؛نيبملاو لمجملا ركذ «ديقملاو قلطملاو
 . قلطملاو ماعلل

 اي | :لمجملا (عومجملاو مهيملا :ةغل لمجملاو) :هلوق
 ادادعأ تعمج ول :ًالثمف ءعومجملاو «هرمأ نيبتي مل يذلا مهبملا
 . قبس ام لمجم اذه :تلق «عمجلا تيهنأو ةتس

 (هريغ ىلع هنم دارملا مهف فقوتي ام :احالطصاو) :هلوق
 نم مهفي نكلو ءهسفن نم هنم دارملا مهفي ال ظفل كانه نوكيف

 .ةلثمألا يتأتسو ءرخآ قيرط نم هريغ
 - ىلاعتو هناحبس  هللاو «نايبلا دض لامجإلا سيلأ :ليق نإف

 ةظِعوَمَو یدو وات نايب اًدّه# :سانلل ًانايب نآرقلا لعج
 لحل ایپ بتكلا لع الرو ء[نارمع لآ] 4© تیا
 ؟[84 :لحنلا] ویش

 انايب نآرقلا نكي مل هلامجإ ىلع لمجملا يقب ول معن :انلق
 .هلامجإ لاز حضوو نّب اذإف .حّضويو نّيبي لمجملا نكل «ءيش لكل

 مث لمصملا ركذ نع ةلئاعلا : رخآ لاؤس انيلع دري ذئنيح

 ؟توورو لوا نع انا هلا نك مل اذاملو ؟نايبلا



 هلا 847# نيبملاو لمجملا

 سس ا اا ل هسا ضم
 كن

 .هرادقم وأ ءهتفص نایب وأ «هنيبعت يف امإ

 :ناتدئاف كلذل :لوقن

 .هل دعتستو ءمكحلا اذهل سوفنلا ؤيهت :ىلوألا ةدئافلا

 رمألا اذه سفنلا لبقت نآلا ٤١[ :ةرقبلا] «َةوَلَّصلأ اوُميِقآَو# : ًالثمف

 . هل أيهتتو

 سفنلا ىلع دريف «نايبلا ىلإ ةجاحلا ةوق :ةيناثلا ةدئافلا

 خوسرلا يف رثأ هل نوكي ذئنيحو «هيلإ ًاقوش نوكت ام دشأ يف يهو

 «ءاتبلاو

 نإف «لجر ةليللا ينيتأي :تلقو ثيدحب تثدح اذإ اذهلو

 قوشتيو «هنع نلعأو هون يذلا لجرلا اذه نع ثحبي بطاخملا
 نم هذهف «بدج دعب لزن ثيغ هنأكف «هب هتملعأ اذإف «هتفرعمل
 ظ :نيملاو لكختلا ةدقاف

 يف امإ (هرادقم وأ «هتفص نایب وأ «هنییعت يف امإ) :هلوق
 ىلإ جاتحيف «نيينعم نيب ًاكرتشم ظفللا ناك اذإ اميف كلذو : هنييعت
 عملا دحأ نييعت

 ليبس ىلع نيينعمل ًاحلاص ةيبرعلا ةغللا يف ظفللا نوكي : يأ

 ام نأل ؛زاجملاو ةقيقحلاب ىمسي ام ليبس ىلع ال «كارتشالا

 ىلع لمحي ظفللا نأل ؛لامجإ هيف سيل زاجملاو ةقيقحلاب ىمسي

 نيب اك رعشم الا ناك ا نكل لاج هين: نقم لولا

 .داري نيينعملا يأ نايب ىلإ جاتحي يذلا وه اذهف «نيينعم
 «ةغللا يف دادضألا مساب تفلأ يتلا بتكلا يف ًاريثك اذه دجتو

 هيمسن اذهف «هدضلو ىنعمل ةغللا يف حلصي ظفلب كل يتأي :ينعي

 . داري نيينعملا يأ نايب ىلإ جاتحي هنأل ؛ ًالمجم هيمسنو ًاكرتشم



 نيبملاو لمجملا س

 : یلاعت هلوق هنييعت یف هريغ ىلإ جاتحي ام لاثم

 نإف «[۲۲۸ :ةرقبلا] ءور هَل نهسفنأ صبري ٌتنقلطمْلاو #

 نييعت يف جاتحيف ف ءرهطلاو ضيحل | نيب كرتشم ظفل ءرقلا

 . ليلد ىلإ امهدحأ

 :ىلاعت هلوق :هنييعت يف هريغ ىلإ جاتحي ام لاثم) :هلوق
 ظفل ءرقلا نإف ء[۲۲۸ :ةرقبلا] وو هَل نهسفنأب صبري تنقلطمْلاَ»
 : ءورق (ليلد ىلإ امهدحأ نييعت يف جاتحيف ءرهطلاو ضيحلا نيب كرتشم

 نأ ةأرملا ىلعف كلذ ىلعو ءرهطلا كلذب دارملا نإ :ليقف -
 اذإ :ىنعي «ةعبارلا ىف تنعط اذإ اهتدع ىهتنتو ءراهطأ ةثالثب دتعت
 .ءورق ةثالث اهل متي ذئتيح هنأل ؛ةعبارلا ةضيحلا يف تأدب

 ثالثب دتعت هيلع ءانبو «ضيحلا كلذب دارملا :ليقو -

 نأل ؛ةثلاثلا ةضيحلا نم اهمد عطقنا اذإ اهتدع يهتنتو «ضيح
 . ضيحلا وه ءرقلا

 كلذ ىف ءاملعلا فلتخا اذهلو ءرهطلا دارملا مأ ضيحلا دارملا
 ىف ةلأسملا هذه هللا همحر  ميقلا نبا شقان دقو «ًاريثك افالتخا
 .رخآ باتك يف اهارت ال ةشقانم «داعملا داز» هباتك

 . ينعي # و ةد # :هلوقف ‹ ضيحلا دارملا نأ حيحصلاو

 مايأ سلحتل» :ةضاخةسملا ف لاق ا ىلا نال ؟ ضيح ثالث

 اذهو ءاهراهطأ وف ال اهضيح یف سلجت هنأ مولعمو ,'”(اهئارقأ

 - نيتالصلا نيب ةضاحتسملا عمج باب «ةضاحتسالاو ضيحلا باتك : يئاسنلا هاور )000



 _|م(م نيبملاو لمجملا

 لوق :هتفص نايب يق هريغ ىلإ جاتجي ام لاشمو

 ةماقإ ةيفيك نإف «[4* :ةرقبلا] #ةوَلَّصلأ أوم اوُميِقَأَو# ٠ :ىلاعت

 ن ىلإ اتسم ةل ريجيم ةالصلا

  SAهريع ىلإ هنع لدعي الف .ءرقلل .

 ا و

 كرتشملا ظفللا ب : متسلأ :لئاق لاق اذإ
 ؟هيينعم ىف

 امي

 امهنيب نكي مل اذإ امب كلذ ديقن اننكل «ىلب :باوجلاف
 يف ظفللا لمعتسي نأ نكمي الف ءداضت امهنيب ناك اذإ امأ «داضت

 ١ .امهعامتجا نكمي ال هنأل ؟هدضو ىنعم

 ءرقلا :لوقن نأ نكمي ال «ضيحلا وه ءرقلا :انلق اذإ انهف

 ليلو :لثم «نايفانتي ال اناك اذإ نكل ءامهنيب يفانتلل ءرهطلا وه
 ال ناذهف «ربدأ اذإ وأ لبقأ اذإ :يأ [ريوكتلا] * 07 سعسع 6إ

 ؛هرابدإ لاحو هلابقإ لاح هب مسقي هللا نأ نكمملا نم ذإ «نايفانتي

 .- لجو رع هللا تايآ نم امهنم الك نأل

 هلوق :هتفص نايب يف هريغ ىلإ جاتحي ام لاثمو) :هلوق

 ةالصلا ةماقإ ةيفيك نإف ٤١[« :ةرقبلا] #هَِلَّصلَأ اوُميِقَوه :ىلاعت

 ىلإ جاتحي لامجإ هيف :(ةالصلا اوميقأ) (نايب ىلإ جاتحت ةلوهجم
 عيطتست ال «ةماقإلا فيك يردت ال كنأل ؛هتفص ةيفيك يف نايب

 ءاثالث برغملاو ءاعبرأ رصعلاو ءًاعبرأ رهظلا يلصت نأ ًادبأ

 :هجام نبأ دنع هانعمو «شحج تنب بنيز نع )۱۸٤/۱(« تعمج اذإ اهلسغو =

 نأ لبق اهئارقأ مايأ تدع دق ةضاحتسملا يف ءاج ام باب ءاهنئسو ةراهطلا باتك

 . شيبح تنب ةمطاف نع )55١(«2 مقر ثيدح «رمتسي



 نيبملاو لمجملا اج

 لوق :هرادقم نايب يف هريغ ىلإ جاتحي ام لاشمو
 ةاكزلا رادقم نإف ٤۳[« :ةرقبلا] #«هوكَدلا ااو ا

 .نايب ىلإ جاتحي لوهجم ةبجاولا

 اننا فرا
 .حضوملاو رهظملا :ةغل نيبملا

 .4ًةوَلَصلأ اوُبيِقَآَو## :هلوق نم نيتنثا رجفلاو ءًاعبرأ ءاشعلاو
 .لامجإلا اذهل ةنيبم ةنسلا تءاج اذهلو

 انمزلي لهف .«ةرَكَصلأ اوُميِقآَوا# :اذكه ةيآلا نأ انضرف ولف
 ؟ةماقإلا ىنعم الو ةالصلا ام يردن ال نحنو ءًالمع لمعن نأ

 «بتكي مل «بتكا :ملقلل هللا لاق امل اذهلو ءال :باوجلا
 وه ام بتكا :لاق املف «لمجم ظفللا نأل ؟بتكأ ام بر :لاق
 .نئاك وه ام بتك «نئاک

 :ىلاعت هلوق هرادقم نايب يف هريغ ىلإ جاتحي ام لاثمو) :هلوق
 (نايب ىلإ جاتحي لوهجم ةبجاولا ةاكزلا رادقم نإف «ةركرلآ ااو
 يهف ءاهيتؤن فيك اتل رسب مل هنأل ٤۳[: :ةرقبلا] کلا اواو

 :لوقي نأ ءةاكزلا تآ :هل ليق يذلا رومأمللف «ردقلا ةلوهجم
 00 ظ . لمجم ظفللا نأل ؟مك

 «يكزي اذام :رخآ هجو نم لامجإ ًاضيأ ةيآلا هذه يف مث

 .هجوأ ةدع نم لامجإ هيف هانعم :نذإ ؟ىتمو «ىتؤت نم ىلإو
 :ىلاعت هلوق قادصم وهو «ةنسلا هتنيب هلل دمحلاو اذه لكو

 4 :لحسلاا لإ رن ام ساقل كيتي ركز َكَإ ار
 .هيناعمو هظافلأ مهل نيب «مهيلإ لزن ام سانلل نّيب ةي لوسرلاو

 رهظم ءيش لكف (حضوملاو رهظملا :ةغل نيبملا) :هلوق



 م( نيبملاو لمجملا

 تي لصأب امإ :هنم دارملا مهفي ام : ًاحالطصاو

 .نييبتلا دعب وأ

 ءءامس :ظفل :عضولا لصأب هنم دارملا مهفي ام لاثم

 اهوحنو تاملكلا هذهف ؛قدص «ملظ «لدع «لبج «ضرأ

 . اهانعم نايب يف اهريغ ىلإ جاتحت الو «عضولا لصأب ةموهفم

 ال يتلا تاحضاولا تانيبلا تايآلا هنمو «نيبم :هل لاقي حضوم
 .دحأ ىلع ىفخت

 وأ ءعضولا لصأب امإ هنم دارملا مهفي ام :ًاحالطصاو) :هلوق

 لصأب هنم دارملا مهف امف وا ا ول

Saلثم نييبتلا دعب هنم دارملا مهف ذ امو ا  : 

 INSEE ةرقبلا] «ةْوَلَّصلأ اوُميِقأَو#

 .هريغب نايبلا لصح نيب نأ

 ا ناك او «هعضو لصأ يف ًانّيب ناك ام لمشي نيبملا راصف

 «تندين اهنأل اس هيد ظافلألاف «نييبتلا دعب هريغب

 :ك هيف ةلمجملا ظافلألا ىتح «نيبم هلك نآرقلا نإ لوقا ع نسر

 ام للي لوسرلا نأل ؛ةنيبم اهنإ :لوقن ٤١[ :ةرقبلا] *ةِوَلَّصلا اُبيِقَأَو#

 . ًادبأ هنيبي مل ًائيش كرت ام «نآرقلا لك نيب دقو لا ىفوت

 ءءامس :ظفل عضولا لصأب هنم دارملا مهفي ام لاثم) :هلوق

 . تامسجم هذه (لبج ءضرأ

 . ناعم هذه (قدص «ملظ «لدع) :هلوق

 الو ‹«عضولا لصأب ةموهفم اهوحنو تاملكلا هذهف) :هلوق

 :(اهانعم نايب يف اهريغ ىلإ جاتحت



 فرعي ام رثكأ نكل ءءامسلا فرعن انلك «نيبم :ءامسلا -

 ف هللا ذل «مارجألا تاذ ءامسلا اهنأ ءامسلا ةملك نم ةماعلا
 ءءامّسلاب هسأر :ليوطلا لجرلا يف نولوقيف ؛ولعلا هب نوديري
 .مارجألا تاذ ءامسلا يف ال ءولعلا يف :ينعي

 مدخلا نم ني :نولوقي اذهلو ؛ةفورعم : ضرألا -

 اذه نأل ؛انقوف ءامسلاو انتحت ضرألا :لئاق لوق ًاحالطصا
 .هفرعي انلك ءيش اذه نأل ؛ةدئاف دفي مل لئاقلا

 . فورعم : لبجلا -

 .هقح قح يذ لك ءاطعإ :لدعلا

 اها تاع نسل انك :هقح نم قحلا يذ صقن :ملظلا -
 . صقنت مل : : ينعي ءملظت مل [۳۳ : : فهكلا] ايس هم رلظت ملو

 .روجلاو ملظلا ىنعمو «لدعلا ىنعم فرعي انلكو

 ال :ىنعي .قودص نالف :لاقي «هانعم فرعي :قدصلا -

 | قدصلاب الإ ربخي
 .بذكلا فرعي انلك «عقاولا فلاخي امب رابخإلا :بذكلا -
 اذه فرعي انلك :ةهاركلا .ةبحملا ءاضرلا .ءبضغلا -

 ُرَسَفُت الف «عيطتست ال ةهاركلاو ةبحملا رسفت نأ تلواح ول ىتح
 ظ . اهظافلأ نم حضوأب

 دحلاو «يظفللا دحلا اهيف عنتمي ظافلألا هذه لثم اذهلو
 يه ام :تلق ولف .حضوأ ظفلب دودحملا ففيرعت :وه يظفللا

 لو تلا وه يضخلا حملا نه ةحملا لاق لا
 شافتناو نويعلا رارمحاو جادوألا خافتنا وه بضغلا :تلق



 _ ۹ نيبملاو لمجملا

 : ىلاعت هلوق :نييبتلا دعب هنم دارملا مهفي ام لاثمو

 ةماقإلا نإف «[4* :ةرقبلا] 4ةوكَبلَا اواو ٌدِوَلَّصلا اوُميِقَأَو#

 راصف ءامهنّيب عراشلا نكلو ءلمجم امهنم لك ءاتيإلاو

 .نييبتلا دعب ًانيب امهظفل

 .راثآ هذه نأل ؛حيحصب سيل اذه :انلقل ؛رعشلا

 كرتو ةعفنم هيف ام ىلإ ناسنإلا ليم يه ةبحملا :تلق ولو

 نكمي الف ىنعملا سمن امأ .ةبحملا راثآ هذه :انلقل ؛ةرضملا

 . مولعم هنكلو :ًاقالطإ هديدحت

 :ىلاعت هلوق نييبتلا دعب هنم دارملا مهفي ام لاثمو) :هلوق

 لك ءاتيإلاو ةماقإلا نإف ء[١٤ :ةرقبلا] #ةؤكَرلا اناء ٌةرَلَّصلأ أوم أوُميِقأَول

 (نييبتلا دعب ًانّمب امهظفل راصف ءامهنيب عراشلا نكلو ءلمجم امهنم
 لصأب نيبم مسق ناق نيملا نأ فرغت نأ تجب لعتيسو

 . لمجم هلصأ يف وهو «نيبستلا دعب مسقو ‹عضولا

 نوكي فيك :لوقي نم لوق اهب عفدن ةريخألا ةطقنلا هذهو

 : لوقن انمد ام لمجم ءيش نآرقلا يف ام :لوقن ؟لمجم نآرقلا يف

 يتلا تالمجملا لك نإف ؛لامجإلا دعب دارملا هب نيب ام نيبملا نإ

 .ةنسلاب امإو هسفن نارقلاب امإ ةحضوم ةنيبم نآرقلا ىف

 2 ام َكنَرَدَأ E غ ث 9 ِنيِدلَأ م مو م كرد و : ىلاعت هلوقف

 4ا سف سف كلن ال و :هلوقب نيب [راطفنالا] 6© فيلا

 ٠ .[۱۹ :راطفنالا]



 ًادارفأ : ينعي ١[ :ءاسقلا] # تا أأورفناف#' :ىلاعت هلوقو

 7١[. :ءاسنلا] «اعيِمَج أورفنأ وأ# : هلوقل

 لك «نيبي مل ءيش نآرقلا يف سيل هلل دمحلاو هنأ ملعاو
 - ليطعتلا لهأ دنع  ًادحاو ًائيش الإ ؛حضاو نيبم نآرقلا يف ام
 ريغ مهدنع هلك هللا تافص نم نآرقلا يف امف «تافصلا وهو

 نم ةفص نم هللا باتك نم ةيآ ولخت ال هنأب ملعلا عم !نيبم
 !نيبم ريغ اذه :نولوقي ؟ هتافص

 ؟[ه :هط] «*ئوتسأ شرملا لع# :ىنعم ام :هل تلق اذإف

 يذلا مهدنع نيدلا وه اذه !ًائيش لوقأ ال «ملعأ هللا :لوقي

 .ةَو لوسرلا هيلع
 كرابت انبر لزني» : ةي لوسرلا لوق ىنعم ام :هل تلق اذإو

 . ''”(؟ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو

 !فرعأ ام :يردأ ام هللاو :لوقي

 ةنسلا لهأ بهذم وه اذه نأ مهضعب يعدي نأ بيجعلا

 بهذمو ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم :نولوقيو «ةعامجلاو

 !صضيوفتلا وه «فلسلا

 : مهضعب لاق فلسلا بهذمل ئطاخلا مهفلا اذه ىلع ءانبو
 .مكحأو ملعأ فلخلا ةقيرطو «ملسأ فلسلا ةقي

 ةقيرط نأ ضيوفتلا يه فلسلا ةقيرط تناك اذإ ؛حيحص
 يه تناك اذإ ملسأ فلسلا ةقيرط تسيلو «مكحأو ملعأ فلخلا

 .(5 ةص) مدقت (۱)



 .ملسي ال نآرقلا ىنعم فرعي ال يذلا نأل ؛ضيوفتلا

 ال يذلا نأل ؛ ىمأ وهو نآرقلا أرقي صخش نم ةمالسلا نيأ
 توُملْعَي ال َنْويَمُأ مو :ًاّيمأ هللا ه هاّمس نآرقلا ىنعم مهفي
 ةباحصلا لك E اذه ىلعف ء[۷۸ :ةرقبلا] #ناَمَأ الإ بكل

 تافصلا تايآل ةبسنلاب اذه انموي ىلإ مهدعب نمو نيعباتلاو
 ىلع هللا ةمحر اذهلو !ينامأ الإ اهنوملعي ال ء«نويمأ  اهثيداحأو

 رش نم ضيوفتلا لهأ لوق نإ :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش
 ركنأ «فرعن ال :اولاق امل مهنأل ؛داحلإلاو عدبلا لهأ لاوقأ

 لاق نمو «مهتفرعم مدع نوملكتملاو ةقطانملاو ةفسالفلا مهيلع

 اه لقي مل قمم رخ .عقاولا يف ًالهاج ناك نإو ملعب

 .ملعلا اندنع :نولوقي مهنأ عم

 مويلاو هتافصو هئامسأو هللاب قلعتي اميف اولاق ةفسالفلاو

 سيلف «ةقيقح هل سيلو «هل لصأ ال اذه لك «لييخت اذه :رخآلا
 الو «رخآ موي الو «بر تافص الو «بر ءامسأ الو «بر كانه
 نم ةرقابعلا ءالؤه اهلاق ةيضرف رومأو تاليخت هذه نكل ؛ ءيش

 نأل ؛مهجهانم ىلع سانلا ريسي نأ لجأ نم اهب اوءاجو «مدآ ينب

 ءاوكرتاو ءاولعفاو ءاودبعا :سانلل لاقو حصان فراج ىلا رك
 ءرانو ةنج كانهو «مكبقاعيس بر كانه :لوقي ىتح هنوعيطي ال

 !قداص ريغ وهو

 E تالكلابتللاب اذانه ماسالا مهنا
 نأ يردي ال لوسرلا لب «كلذك رمألا سيل :لاق مهضعبو

 راصو «ةينارونلا تاملكلاب هيلع ضافأ يذلا وه ضايفلا لقعلا



 نيبملاو لمجمل موكا : ۱ ۱

 : لمجملاب لمعلا ه

 لمجملاب لمعلا ىلع مزعلا دقع فلكملا ىلع بجي

 يحلل مكب و واو

 رن يانا لهأ ا ءّيتومب : 5 ٥¥] :ص] طي تق

 ال ًاميظع ارش نيملسملا ىلع ضيوفتلا لهأ حتف اذهلو . ةلاهجلاب

 باتكلا ضعب نم تيأر ىنأل ءاذه ىلع تهبن انأو

 بذك اذهو ‹ضيوفتلا وه فلسلا بهذم نأ ىعدا نم نيرصاعملا

 هنأ ىعدا نإو «بذاك وهف مهنم دحأ نع هلقن نإ :فلسلا ىلع

 .ةقيقحلاو ةيفيكلا وهو ًادحاو ًائيش نوضوفي فلسلا .معن
 .ملعأ هللاو ءانافك ىنعملا انملع اذإو ءاهملعن ام :نولوقيف

 ىتم لمجملاب لمعلا ىلع مزعلا دقع فلكملا ىلع بجي) :هلوق

 لمعيس هنأ ىلع مزعلا دقعي نأ ناسنإلا ىلع بجي «معن (هنايب لصح
 ٤١[ :ةرقبلا] #ةوكَرلأ أوناءو## :- لجو رع هللا لاق املف ؛لمجملا اذهب

 ابجاو ناك «فرصت نم ىلإو ةبصنألاو ةيوكزلا لاومألا نيبي نأ لبق

 . لعفن نأ ىلع مزعلا دقعن نأو ءانعطأو انعمس :لوقن نأ انيلع

 نأل «لعفلا :لقي ملو (مزعلا دقع) :فلؤملا لوقي انهو

 مزعلا دقعت نأ لمجملا اذه مامأ كتفيظو نكل «نكمم ريغ لعفلا

 . هنايب لصح ىتم هب لمعتس كنأ ىلع



 7 دیس ی
 .اهعورفو اهلوصأ هتعيرش عيمج هتمأل نيب دق ةي يبنلاو

 اهلوصأ هتعيرش عيمج هتمأل نيب دق 5 يبنلاو) :هلوق

 نکلا نآرقلا يف دجعل كنإ ىتح «يلجلاو قيقدلاو (اهعورفو
 ةقيقدلا ءايشألاب قلعتي امو «ناذئتسالا بادآو سلاجملا بادآ

 ف احسست کل لق اًدإ# :ىلاعت هلوقك «ةيعرشلا رومألل ةبسنلاب

 ةبسنلاب ًادج ريسي لمع اذهف ١١[« :ةلداجملا] أتاك سيَجمْل

 .هب ءاج ميركلا نآرقلاف كلذ عمو «نيدلا تامهمل

 الو اورو اولڪو# :برشلاو لكألا بادآب نآرقلا دروو

 8-5 3 ًاضيأ تءاج ةنسلا اذكو ۳١[« :فارعألا] اور

 «تغرف اذإ دمحتو «كيلي امم لكأتو «هللا يمست نأو «نيميلاب

 ا «ماعطلا رثكت الو

 ناتسلابوب اسل نیما ادق : علخلاو سبللا بادآب تءاج لب

 اعل

 دوغا :لوعللا دنع ةجاخلا ءانققىاذار .قللذك تبار (

 CO :جورخلا دنعو «ثئابخلاو ثبخلا نم هللاب

 نم لجر لاق ىتح «ةعيرشلا هب تءاج سانلا هجاتحي ام لك
 ىتح ءيش لك 4 مكيبن مكملع» :يسرافلا ناملسل نيكرشملا

 نأ وأ «لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتسن نأ اناهن دقل لجأ :لاقف !ةءارخلا

 يجنتسن نأ وأ ءراجحأ ةثالث نم لقأب يجنتسن نأ وأ «نيميلاب يجنتسن

 . ةجاحلا ءاضق بادآب قلعتت اهلك رومألا هذهو . "مظعب وأ عيجرب

 ؛(١۳۷٥) نيميلاب لكألاو ماعطلا ىلع ةيمستلا باب «ةمعطألا باتك :يراخبلاهاور )1١(

 )۲٠۲۲(. امهماكحأو بارشلاو ماعطلا بادآ باب «ةبرشألا باتك :ملسم هاورو

 .(۷) ءالخلا نم جرخ اذإ لوقي ام باب .ةراهطلا باتك : يذمرتلا هاور (؟)

 .(۲۲) مقر ثيدح «ةباطتسالا باب «ةراهطلا باتك : ملسم هاور (۳)



 نييفتاو لمجملا مه4]

 ا .اهراهنك اهليل «ةيقن ءاضيب ةعيرش ىلع ةمألا كرت ىتح

 ةعبرأ ىلع نوكي هنايبو «هنيبي مل ًائيش كرت ام ب لوسرلاف
 ةراثو. . اغيمتج امه ةراثو «لحفلاب ةراتو «لوقلاب ةرات * عاونأ
 رَمأَق .سفنلا فك هنأل ؛ًالعف هيمسن امبر كرتلا نكل ؛كرتلاب
 نأ نايب اذه .مقي ملو ةزانج ترم مث ةزانجلا ترم اذإ مايقلاب

 .بوجولل سيل رمألا
 اهلبل ,ةيقن ءاضيب ةعيرش ىلع ةمألا كرت ىتح) :هلوق

 .عورفلاو لوصألا يف ةيقن ءاضيب ةعيرش ىلع هتمأ كرت (اهراهنك
 اهنيب لب .لوقعلل اهكرتي مل لوقعلا اهغلبت ال يتلا ءايشألاو
 . هيلع همالسو هللا تاولص

 نكمي امم تناك ولو عازتلا اهيف رثكي دق يتلا رومألا ىتح
 : ضئارفلا يف الثمف ؛ لجو رع هللا اهالوت لوقعلاب هكاردإ
 دجت اذهلو ؛نايبلا ةياغ ةنسلاو باتكلا يف نيبم تيملا لام ميسقت

 دقو ةت وشو ةي اهنآل ؛ضئارفلا يف مهفالتخا لقي ء ءاملعلا

 عفدل ةف سخا اهمسقو «هسفنب - یلاعتو هناحبس - هللا اهالوت
 هتخأو «هيخأو .خألاك :براقألا ةثرولا نيب اهنا يذلا عازنلا

 . عطاقتلاو ةوادعلاو عازنلا اذه يف لصحيف «كلذ هبشأ امو .معلاو

 يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» :تلمكف ةنسلا تءاج مث
 .“کذ لجر ىلوألف

 ًانايب ةنسلاو باتكلا يف باسنألاو ددعلا لئاسم تنيب اذكو
 ريسفتك ةريسي لئاسم يف لاكشإلا عقو امنإو ءهيف سبل ال ًاحضاو
 .ءورق ةثالث

 ؛(۱۷۳۷) ةوخإلاو بألا عم دجلا ثاريم باب «ضئارفلا باتك :يراخبلا هاور 0
 )١5١6(. اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ باب «ضئارفلا باتك :ملسم هاورو



 هنم صلختت نأ بحت تناكو هتأرما لجر قلط اذإ :ًالثمف

 ‹يجوزتت ال :لوقيف لجرلا يتأيف «جوزتأس ةرم تضح اذإ :تلاق

 ال :لاقو ءجوزتأس :تلاق ةيناثلا نم تضق اذإو ‹«كعجارأ يلعل

 ةعبارلاو ةثلاثلا ىف اذكهو «كعجارأ نأ نكمي «ىجوزتت

 ةىبقوفو مارد لص عرشلا ف كلا ن ب مل ااف مالا
 . ضيح ثالث عراشلا ددحف

 مث «هتجوز ناسنإلا قلط اذإ ةيلهاجلا يف اوناك قالطلا يفو

 :لاق عجار اذإ مث «تعجار :لاق ةدعلا ءاضقنا ىلع تفراش

 :لوقي اهؤاهتنا برقي امدنع ..اذكهو «ةدعلا فنأتستف «تقلط

 قالطلا هللا ددحف !ضرألاو ءامسلا نيب ةقلعم اهكرتيف «تعجار

 . تاقلط ثالثب

 نكلو «ةنّيبم ةعيرشلا هذه ؛هلل دمحلا :لوقن نحن مهملاو

 : يهو ةسمخ بابسأ هل ناسنإلا ىلع ءايشألا ضعب ءافخ

 ١ - ملعلا صقن .

 .مهفلا روصق - ۲

 .ملعلا بلط يف ريصقتلا "' 

 نيبو هنيب ليح ؛دصق ءوس هدنع ناك نمف :دصقلا ءوس - ٤

 نقولا

 4© نبكي أوك اك میو لع نا لب الع :يصاعملا-ه
 ىلع نار هنأل ؛نيلوألا ريطاسأ هنإ :نآرقلا نع نولوقي [نيففطملا]

 .هنومهفي الف مهبولق

 ىلع ليلدلاو «ةعيرشلا عيمج هتمأل يب لوسرلا نيب دقو



 نييملاو لمحملا بود --

 . ًادبأ اهيلإ ةجاحلا دنع نايبلا كرتي ملو

 م سيد

 [17 :ةدئاملا] لإ علب لوسرلا اهماتي# :نآرقلا نم كلذ
 لل رس را سرم حرس ہک

 ٤٤[. :لحنلا] لإ لر نيبسل ركزلا كيل انلزنأو# : هلوقو

 ةدعاق هذه (ًادبأ اهيلإ ةجاحلا دنع نايبلا كرتي ملو) :هلوق

 نع نايبلا ريخأت زوجي ال :مهلوقب نييلوصألا مالك يف اهنع ربعي
 .ةجاحلا تقو

 ا (زوجي ال» ةملك ىشاحت فلؤملاو

 هللا نأل ءًادبأ هيلإ ةجاحلا دنع نايبلا كرتي مل :لاق لب «مالسلاو

 اف َلَمْتَت رل نإو كير ني كليلإ درا آم ب ُلوُسَرلا اياك“ :هل لاق
e 

  A:ةدئاملا] ٦۷[.

 ةالصلا هيلع لوسرلا هنيب ءيش ىلإ ةجاحلا تعد املكف

 نم امإو :«- لجو رع  برلا هرقيف هسفن دنع نم امإ :مالسلاو

 اهل ًادمقم يحولا تا مث ءةملكلا لوقي اا هنإ ىتح ؛ هللا دنع

 :لاق ؟بونذلا رفكت له :ةداهشلا نع لئس املف ءاصصخم وأ
 «؟لئاسلا نيأ» :لاقف ءنيَّذلا الإ :لاقو ليربج هءاج مث «امعن»
 . '"”«ًافنآ ليربج هب ينّراس ءنيّدلا الإ» :لاقف «هودرف

 سلجم يف ةي لوسرلا اهلوقي نأ نكمملا نم ةلأسملا هذهف
 تعد ىرخأ ةرم عجري ال دق لئاسلا اذه ناك امل نكل ءرخآ
 الإ» :لاقف «مومعلا اذه صيصخت ىلإو «نايبلا ىلإ ةجاحلا
 . «نيدلا

 اا ا

 ام س

 نيد هيلعو ىلاعت هللا ليبس يف لتاق نم باب ءداهجلا باتك :يئاسنلا هاور (1)
(5. 



 .ةيدابلا ىصقأ نم ًاّيبارعأ  ّلجو رع هللا ثعبي ًانايحأ

 مهل أرطت مل اهنأل امإ ؛ ةباحصلا اهنع لاسي مل ةلأسم نع لأسيف

 ةرثكل اوخبوي نأ نم اهو وأ ءاهنم ءايحتسا وأ «لاب ىلع

 ْنَع اولس ال اوما بِلا اًماتي# :مهل لاق هللا نأل ءلاؤسلا

 1[ :ةدئاملا] € مون مك د نإ ءاي

 7 فقيل - لبو قع هللا هثعبي ا اذه يتأيف

 ‹امعن) :لاق ؟انبر كا ا هللا ا 9 « لاسي يليقعلا

 ! ربكأ هللا : - كحضي بر نم مدعن نل :لاق

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تومي الأ لجأل اذه لك

 . هللا ةعيرش ىف ءىش ىندأ ىلإ نوجاتحي سانلاو

 هنأل ؛عدبلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىهن مث نمو

 سان لك «ةعيرش فلأ ةيمالسإلا ةعيرشلا تناكل «عدبلا باب حتف ول

 ی ی ایا ؛اودّيق نکل !ةعدبب نوتأي

 نايب اذه ««(ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : دلع هلوقو

 . باصنلل

 نيعست الإ نكت مل نإف < ‹رشعلا عبر ةقرلا يفو)» : م هلوقو

 عج امهل ناني اردا نالا .ءيش اهيف سيلف ةئامو

 .رادقملاو باصنلا

 مقر ثيدح «ةيمهجلا تركنأ اميف باب «ىلوألا باوبألا :هجام نباهاور )١(

(۱۸۱). 

 . IAD) مقر ثيدح «منغلا ةاكز باب «ةاكزلا باتك :يراخبلا هاور (۲)



 .نّيب هيب لوسرلا نذإ

 # :نآرقلا يف اهنوتؤي نيذلا ةاكزلا لهأ ىلاعت هللا نيبو

 هلآ ترق سيرف ليلا نو هنأ ليس ف كيرلا بازل
 .[ةبوتلا] 402 يصح ميم هلأ

 :هلوق يفو ءاهزواجتن ال نأب انل مازلإ ةر :هلوق يفو
 ىوس هيلإ ةاكزلا فرصن نميف داهتجالل عطق 4ٌميكَح ٌميِلَع لاو
 .ةينامثلا فانصألا هذه

 ريغ يف اهفرص ديرن :لاقو دهتجي نأ ديري صخش انءاج ول
 «ةدابعلل طبرلا ةيانب يفو «قرطلا حالصإ يف اهفرص ديرن ءاذه
 يلع هلو هلا تم ةَصيِرَف# :لوقي هللا نأل «نكمي ال :لوقن
 . يڪ

 حالصإو هلأ ليس فو :لوقي هللا :انل لاق ولف
 ؟هللا ليبس يف قرطلا

 ريخ لك ولأ ليس فو :هلوقب دارملا ناك ول :انلق

 :هلوق يف لخدي ريخ قيرط لك راصو «ةدئاف صيصختلل يقب ام
 .«ولأ ليس فول

 :لاق مث «ةيآلا لوأ يف رصحلل ديفملا امل :لاق املف
 .«فانصألا هذه يف روصحم رمألا نأ ملع « ةيكح دلع لاو
 .هللا ليبس يف داهجلا ىلع لومحم «ِهلأ ليس فو # :هلوق نأو

 :ءاملعلا نيب عازن لحم يملعلا داهجلل هلومش يف نكلو
 نيغرفتملا ملعلا ةبلطل فرصي هنإ :لوقي نم ملعلا لهأ نمف



 )۳۹( نيبملاو لمجملا

 لوقلاب وأ «لعفلاب وأ .لوقلاب امإ :ةيي هنايبو

 ةاكزلا ةبصنأ نع هرابخإ :لوقلاب هنايب لاثم .ًاعيمج لعفلاو

 اذإف ؛ىرخأ ةهج نم بسكلا ىلع نيرداق اوناك نإو «ملعلل

 ةهج نم بسكلا ذخأ ىلع نيرداق اوناك ولو ملعلا بلطل اوغرفت
 ءءاينغأ اوناك ولو ءمهل ًالالح ةاكزلا نم نوطعي مهنإف «ىرخأ
 داهجلا نإ :لوقي هنأل ءءاينغأ اوناك ولو نودهاجملا ىطعي امك

 ..حالسلاب نوكيو ملعلاب نوكي هللا ليبس يف
 نم ةيعرشلا بتكلا ىرتشت نأ زوجي يأرلا اذه ىلع كلذك

 .ةاكزلا نم نيدهاجملل حالسلا ىرتشي نأ زوجي امك «ةاكزلا

 بتاكل نرالا یت نأ زوجي فارلا اذه ىلعو
 بتاكم عضن ‹ شيجلل تانكث عضن املثم «ةيعرشلا تاساردلل

 . سرادمو ةبلطلل

 اهفرصن :لوقن نأ نم نوهأ لوقلا اذه نإف ءاذه عم نكل
 . كلذ هبشأ امو «ةدابعلل طبرلا ءانبو «قرطلا حالصإ يف

 يتفأ ال يننكل .يوقو ديجو حجار لوقلا اذه نأ يدنع انأ

 ءءارقفلا اوكرتيو ءاذه ىلع سانلا بصني نأ ىشخأ يننأل «هب

 .ءوس ىلع اءوس اودادزيف

 :نولوقي «بتاكملا اونباو «بتكلا اوعبطا :انلق اذإ ىشخأ

 ؟باتكلا اذه نوعبطت مكب :ةعبطملل نولوقيف «لهسأ اذه نذإ

 الا نر طفت نجلا ناوت !كآلا ةر نلوم

 نع فقوتأ انأف !ةاكزلا لاومأ نم اوصلختي نأ كلذب نولورد

 .روظحملا اذه نم ًافوخ اهيف ءاتفإلا

 ةاكزلا ةبصنأ نع هرابخإ :لوقلاب هنايب لاثم) :هلوق



 نيبملاو لمجمل ساو ١ ١ :

 لا ءامسلا تقس اميف» :ةَك هلوق يف امك واو

 . ٤١[ :ةرقبلا] ‰4 ةا ااو : ىلاعت هلوق لمجمل 11

 مامأ ا لاعفأب همايق :لعفلاب هنايب لاثمو

 حج سالا َلَع هَلِلَو# :ىلاعت هلوق لمجمل اناس ألا
I 

 . [917 :نارمع لآ] ی

 انايب ««رشعلا ءامسلا تقس اميف» :يب هلوق يف امك ءاهريداقمو

 ١ : لل هلوق ٤١[( :ةرقبلا] #ةركَرلا ااو :ىلاعت هلوق لمجمل

 . رادقملل نايب «رشعلا ءامسلا تقس

 ,ةمألا مامأ كسانملا لاعفأب همايق :لعفلاب هنايب لاثمو) :هلوق

 :نارمع لآ] تيل حح سالا لع لوا :ىلاعت هلوق لمجمل ًانايب

 [47 :نارمع لآ] تيل حح اَلا َلَع هلِيَو# :ىلاعت هلوق (۷
 هلعفب هنيب هيب لوسرلا نكل متم دارملا مهفي ال تيبلا جحب رمألا

 نم اوُدِجأَول :أرق ميهاربإ ماقم ىلإ مدقت امل اذهلو «جحلا مايأ
 9 أرق افصلا نم اند املو 6 : ةرقبلا] 4 صم معهن ِماََم
 "هللا هب أدب امب ًادبآ» 1١68[: :ةرقبلا] € هس ٍرياَعَس نم ةورملاو اصلا

 . ""«مككسانم ينع اوذخأتل» : سانلل لاقو

 ىلإ مويلا اوجرخا :سانلل لقي مل : ينعي «لعفلاب نايب اذهف
 اوبهذا ءاهب اوتيب «ةفلدزم ىلإ اوعجرا «ةفرع ىلإ اوجرخا «ىنم
 :لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفب هنّيب نكل . .كلذ دعب ىنم ىلإ

 .(77ص) مدقت (۱)

 )۱١١۸(. لي يبنلا ةجح باب «جحلا باتك :ملسم هاور ()

 ًابكار رحنلا موي ةبقعلا ةرجح يمر بابحتسا باب ‹«جحلا باتك :ملسم هاور )۳(

(۷). 



 هل ا 1 1 33371 3 ا ع ا هءدعس

 عقاولا يف يه ءاهتفص ىلع فوسكلا ةالص كلذكو

 .''”«اوّلصف ًائيش اهنم متيأر اذإف» : لڳ هلوق لمجمل نايب

 .'' ”«(مككسانم ينع اوذخ»

 نم ءايشألا ضعب نكل «نآرقلا يف نيبم هنإف ءوضولا امأ -

 . اهنّيب هل لوسرلاو ؛نآرقلا يف ةدوجوم ريغ هتالمكم

 نايب عقاولا يف يه« ءاهتفص ىلع فوسكلا ةالص كلذكو) :هلوق

 : يم لوسرلا لاق امل («اولصف ًائيش اهنم متيأر اذإف» :لكي هلوق لمجمل

 فوسكلا ةالص ىلإ لمجملا اذه انفرص («اولصف ًائيش اهنم متيأر اذإف»

 («اولص» :لاق «ناعوكر ةعكر لك يف نيتعكر اولص لاق ام هنأل ءطقف

 ا ول ياو ‹لمجم وهف
 ةعكر لك يف تاولصلا ةيقب نأل «تاولصلا ةيقب تفلاخف «ناعوكر

 .نادوجسو ناعوكر ةعكر لك يف هذهو «نادوجسو عوكر

 ىلع ةدايز نم كلذ ادع امو «نيحيحصلا ىف تباثلا اذه

 ذاش وهف «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ بسني اميف نيعوكرلا
 فوسكلا نأ ملعن اننأل ؛ملسم حيحص يف ناك نإو ظوفحم ريغ

 ضراعتت نأ لاحمو «ةدحاو ةرم الإ وهي لوسرلا دهع يف عقي مل

 .دحاو لعف ىلع ناتياورلا

 هيلع قفتا ام حجرنف ‹حيجرتلا نم دب الف كلذك ناك اذإو

 لك يف عكر هنأ وهو نيحيحصلا يف ناك ام يأ ملسمو يراخبلا

 هاورو ؟(01/85) ءاليخ ريغ نم هرازإ رج نم باب «سابللا باتك :يراخبلا هاور )١(
 .(4:5) را ىبنلا ىلع ضرع ام باب «فوسكلا باتك : ملسم

 35١(. ص) مدقت )۲)



 نيبملاو لمجملا ۲ ا

 هنإف «ةالصلا ةيفيك نايب :لعفلاو لوقلاب هنايب لاثمو
 ثيح «هتالص يف ءيسملا ثيدح يف امك لوقلاب ناك
 لبقتسا مث ءءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ» :&4 لاق
 . ثيدحلا ''”(. . . ربكف ةلبقلا

 ايبا

 ةباحصلا نع حص دق ناك نإو «مالسلاو ةدصلا هبله لوشرلا

 امع ملكتن نحن نكل «ةعكر لك يف نيعوكر نم رثكأ اولص مهنأ
 . يڪ هللا لوسر نع ءاج

 ناك امنإ» :لاقف مميتلا يف رساي نب رامعل لعفلاب نيبو

 حسمو ضرألا هيديب برض مث < .'"'”(اذكه كيديب لوقت نأ كيفكي

 .هيمك مث ههجو

 .لعفلاب ناك نايبلا اذهف

 هنإف ؛ةالصلا ةيفيك نايب :لعفلاو لوقلاب هنايب لاثمو) :هلوق
 اذإ» هِي لاق ثيح «هتالص يف ءيسملا ثيدح يف امك لوقلاب ناك

 «.ريكف ةلبقلا لبقتسا مث ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق

 الب ىلصو دجسملا لخد لجر هتالص ىف ءىسملا (ثيدحلا
 :لاق هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف ءاج مث «ةنينأمط
 تارم ثالث هدرف «لصت مل كنإف لصف عجرا ؛ مالسلا كيلعو»

 ريغ نسحأ ال قحلاب كثعب يذلاو :لاق ةثلاثلا دعبو «عجرف

 . ينملعف اذه

 لجأ نم ؛ةرم لوأ يف هملعي مل «ميلعتلا ةمكح ىلإ رظناو

 نوكي ام دشأ نوكي ىتح «يلصيو «يلصيو ؛يلصيو بهذي نأ

 .(5 غص) مدقت )۲( .(١77ص) مدقت )۱(



 بلا نيبملاو لمجملا

 دعس نب لهس ثيدح يف امك ءًاضيأ لعفلاب ناكو

 ىلع ماق هو يبنلا نأ» :- هنع هللا يضر  يدعاسلا

 هيلا ىلع. وهو هءارو سانلا E ءيا

 امنإ :لاقو «سانلا ىلع لبقأ مث  :هيفو .ثيدحلا

 . ''"يتالص اوملعتلو «يب اومتأتل اذه تلعف

 ةجاح يف ناسنإلا نأو ءملعلا رادقم فرعيو .ملعتلا ىلإ ةجاح

 ظ !هيلإ ةسام

 ىلإ تمق اذإ» :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا همّلعف
 رسيت ام أرقا مث ءربكف ةلبقلا لبقتسا مث ءءوضولا غبسأف ةالصلا

 . ثيدحلا رخآ ىلإ «...نآرقلا نم كعم

 هنكل «همامأ يلصي ماق ام لوسرلا نأل «لوقلاب نايب اذه

 .لوقلاب لعفي اذام هملع

 دعس نب لهس ثيدح يف امك ءًاضيأ لعفلاب ناكو) :هلوق
 ءرّبكف ءربنملا ىلع ماق ايب يبنلا نأ» :- هنع هللا يضر  يدعاسلا

 ىلع لبقأ مث  :هيفو .ثيدحلا - ..ربنملا ىلع وهو هءارو سانلا رّبكو
 ناكو («يتالص اوملعتلو يب اومتأتل اذه تلعف امنإ :لاقو «سانلا

 دعس نب لهس ثيدح يف امك لعفلاب ةالصلا سانلا ميلعت

 ءرّبكف ربنملا ىلع ماق هيب يبنلا نأ :- هنع هللا يضر  يدعاسلا

 لبقأ مث - :هيفو «ثيدحلا .  .ربنملا ىلع وهو هءارو سانلا ربكو

 ؛(١۸۷) مقر ثيدح ء«ربنملا ىلع ةبطخلا باب ءةعمجلا باتك :يراخبلا هاور )1١(

 يف نيتوطخلاو ةوطخلا زاوج باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك لبو
 )٥٤٤(. مقر ثيدح «ةالصلا



 . «يتالص اوملعتلو يب اومتأتل اذه تلعف امنإ» :لاقو سانلا ىلع

 هنأل «لعفلاب ناك نايبلا نأ انديفي «اوملعتلو» :هلوق نذإ

 لزن دوجسلا دارأ اذإف «عكريو أرقيو ربنملا ىلع دعصي راص

 دعص نيتدجسلا نم ماق اذإف ءربنملا لصأ يف دجس مث ىرقهقلا
 . ميلعتلا ةحلصمل نكلو «ةددعتم تاكرح اذه يفو «ربنملا ىلع

 : هلاثمف .كرتلاب نايبلا امأ

 .هكرت مث «ترم اذإ ةزانجلل مايقلاب رمأ هنأ

 . برش مث ءامئاق برشلا نع ىهن
 ولو «بوجولل سيل رمألا اذه نأ نايب ءهب رمأ امِل هكرتف

 .هكرت ام بوجولل ناك

 ولو «ميرحتلل سيل يهنلا نأ ىلع نايب «هنع ىهن اَمِل هلعفو
 .هلعف ام ميرحتلل ناك

 ىهن ءيش ىلع هرقأف ضف ئار هنأ اكضرف ول كلذكو

 .ميرحتلل سيل يهنلا نأ ىلع نايب ًاضيأ اذه :لوقن «هنع

 سيل رمألا نأ ىلع نايب وهف «هب رمأ ام كرتي هآر وأ
 . بوجولل

 مهبدن نيذلا رصعلا ةالص يف نيدهتجملل بينأتلا هكرتو

 دهتجا اذإ دهتجملا نأب نايب اذه «''"ةظيرق ينب ىلإ جورخلل
 .ةالصلا اورُخأ نيذلا ٍبّنأ ام لوسرلا نأل «هيلع مثإ الف أطخأو

 ءاميإو ًابكار بولطملاو بلاطلا ةالص باب «ةعمجلا باتك :يراخبلا هاور )١(
 مهأ ميدقتو وزغلاب ةردابملا باب ءريسلاو داهجلا باتك : ملسم هاورو ؛(1955١)

 .(۷۷۰) نيرمألا



 لوؤملاو رهاظلا

0 
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 د لوؤملاو رهاظلا اھا

 ٠ رهاظلا فيرعت :

 .نيبلاو حضاولا :ةغل رهاظلا

 .هريغ لامتحا

 ءاهلاو ءاظلا لصأو (نّيِبلاو حضاولا :ةغل رهاظلا) :هلوق

  يمسو «هنايبو هولعل ًارهظ رهظلا ىمس اذهلو «نايبلا نم ءارلاو

 ةبلغلا تيمسو «حضتيو نيبتي هنأل ًٍاروهظ ءيشلا ىلإ دوعصلا

 وه ىلاعت لاق ؛ةبوصنم هتيار «نّيب لاع بلاغلا نال ار

 . نيذلأ َلَع مرهظبِل حلا نيدو فلاب ٌةلوُسَي لس أ تلا

 .[۳۳ :ةبوتلا]

 رهاظلاف ء[١۲ :فهكلا] 4ي ًاورهظب نإ ميل :هلوق امأ

 .نايبلاو حوضولا ىلع ةملكلا هذه رادم :لاح لك ىلع

 لامتحا عم حجار ىنعم ىلع هسفنب لد ام :ًاحالطصاو) :هلوق

 ءاذه نم معأ وهف ةغللا يف امأ ء«حالطصالا يف اذه (هريغ

 لمتحي ال يذلا ظفللا وهو - صنلا نأ ىلاعت هللا ءاش نإ انيتأيس

 ةغللا يف وهو «حالطصالا يف ًارهاظ ىمسي ال  ًادحاو ىنعم الإ

 .رهاظلا نم رهظأ لب ‹ رهاظ

 . ظفل :ىنعمب (ام)و



 لوؤملاو ره ۳۹٦ ا ةملا اظلا

 .''”«لبإلا موحل نم اوؤضوت» : يب هلوق :هلاثم

 يناثلاو حجار امهدحأ :ناينعم ظفللا اذه يف انيدل :نذإ
 وه نوكي نأ ناحجرلا ةمالعو .ًارهاظ حجارلا يمسنف , ف يمسنف «حوجرم

 . ظفللا رهاظ وه اذهف ردابتملا وه ناك اذإف «ردابتملا

 _٠ هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ةطقنلا هذه نمو

 .ةغللا ىف زاجم ال هنإ

 «ةَيْرَقْلا ٍلََسَو#» :ًالثم لوقيف «هفالخ حجرتي ام زاجملا هر ذا
 ام :نذإ ءاهسفن ةيرقلا ال ءةيرقلا لهأ لاؤس رهاظلا [۸۲ :فسوي]
 ىنعملا ريغ يف لمعتسم زاجملا نأل ءزاجم :لوقن نأ ىلإ ةجاحلا

 ىضتفمب وأ قاتلا ىضتفمب ًاتباث انه ناحجرلا ناك اذإف ‹حجارلا

 .هانعم ىف ةقيقح نوكي هنإف «ةيلقعلا ةنيرقلا

 ًاظفل اندجو املك :انلق ؟(حوجرم) ظفل ىنعم ام :ليق نإف
 وه رهاظلا فالخو «حجارلا وه رهاظلاف ليوأتلا لمتحاو رهاظ هل

 .ةيظفللا وأ ةيلاحلا ةنيرقلا الول هانعم اذه : لوقي ثيحي ايتاد ینعم

 يتاذ ىنعم ظفلل سيل :نولوقي هعبت نمو ةيميت نبا مالسإلا خيشو

 يذلا وه اذهو «هقايس هيلع لدي ام ظفللا ىنعم لب هعم قلخ

 .زاجم كانه سيل :نولوقي مهلعج

 يف ءوضولا («لبإلا موحل نم اوؤضوت» :ِةَْي هلوق لاثم) :هلوق
 .«لبإلا موحل نم اوؤضوت» :لوقي انهو .ةفاظنلا :ةغللا

 نم ءوضولا يف ءاج ام باب ءاهننسو ةراهطلا باتك :هجام نبا دنع ظفللا اذه )١(

 .ورمع نب هللا دبع نع )٤۹۷( مقر ثيدح ءلبإلا موحل



 ۷ لوؤملاو رهاظلا

 ةعبرألا ءاضعألا لسغ ءوضولاب دارملا نم رهاظلا نإف

 .ةفاظنلا وه يذلا ءوضولا نود «ةيعرشلا ةفصلا ىلع

 ةعبرألا ءاضعألا لسغ ءوضولاب دارملا نم رهاظلا نإف) :هلوق

 . (ةفاظنلا وه يذلا ءوضولا نود «ةيعرشلا ةفصلا ىلع

 ال ءاضعألا :(ءاضعألا لسغ ءوضولا نم رهاظلا) :هلوق

 الإو ءلسغي اهرثكأ نأل «بيلغتلا باب نم اذه نكل ءاهلك لسغت
 .ةيعرشلا ةفصلا ىلع «لسغي الو حسمي سأرلا نإف

 «يعرشلا ءوضولا «اوؤضوت» :هلوق نم رهاظلا :انه لوقن

 ىري ال نم ضعب لاق امك نيديلا فيظنت يأ .ةفاظنلل سيلو

 . لبوالا محل نم ءوضولا
 ناسل نم ردابتم هنأل .ةفاظنلا نود رهاظلا وه اذه :انلقو

 ءاهيلع لمح عراشلا هب ملكت اذإف ‹ ةيعرش ةقيقح هل ءوضولاف ‹عراشلا

 . عرشلا ءوضو ديري هنأ انفرع .«اوؤضوت» : ي هللا لوسر لاق اذإف

 ايه :لاق «نيطلاب نولمعي نيذلا لامعلا دحأ ءاج ول نكل

 ءوضولا ال نيديلا لسغ ىلع لمحي «ءادغلا لبق اوؤضوت
 . يعرشلا

 ا ؛ نيديلا لسغ ءوضولاب دارملا نإ :لاق نم لوقو

 . عراشلا ناسل فالخ هنأل : ًالوأ

eمسيل ريغ ليل د كلا تلج  

 .لبإلا
 رهاظ :ناينعم «اوؤضوت :» ةملك يف انيدل :لاح لك ىلع

 يف ردابتملا وه هنأل «يعرشلا ءوضولا وه رهاظلا ءرهاظ ريغو
 . عراشلا لاش



 لوؤملاو رهاظلا )س

 ‹لمجملا (ىنعم ىلع هسفنب لد ام) :انلوقب جرخف

 .هسفنب ىنعملا ىلع لدي ال هنأل

 ىنعم ىلع لدي هنأل .لّوؤملا (حجار) :انلوقب جرخو
 . ةنيرقلا الول حوجرم

 ‹حيرصلا صنلا (هريغ لامتحا عم) :انلوقب جرخو

 اأو ىنعم الإ لمتحي ال هنآل

 :رهاظلاب لمعلا

 .هرهاظ نع هفرصي ليلدب الإ «بجاو رهاظلاب لمعلا

 (هرهاظ نع هفرصي ليلدب الإ بجاو رهاظلاب لمعلا) :هلوق
 ةيملعلا صوصنلا كلذ يف ءاوس «صوصنلا رهاظب ذخأن نأ بجي
 كلذ يف ءاوس :ينعي «ةيمكحلا ةيلمعلا صوصنلا وأ «ةيربخلا

 : ماكحألا صوصن وأ ءرابخإلا صوصن
 نع هب هللا ربخأ ام لك :ةيربخلا ةيملعلا صوصنلا يف -

 .هرهاظ ىلع هذخأن نأ بجي ءرخآلا مويلا نعو ءهسفن

 ةيتاذ تافص :ةددعتم تافصب هسفن نع هللا ربخأ دقو

 نأ انيلع بجيو .ةيلعف تافصو «ةيونعم ةيتاذ تافصو «ةيربخ
 نإ ىتأيس امك ءاهلوؤن نأ زوجي الو ءاهرهاظ ىلع اهب ذخأن
 1 .هللا ءاش

 لمل وذ كير هو قبو# :ىلاعتو كرابت هللا لوق انأرق اذإ
 تبثنف ءًاهجو هلل نأ ةيآلا رهاظ :انلق [نمحرلا] 469 ماركو
 .هجولا



 ۹ لوؤملاو رهاظلا
 ج س ل كل

 ليثمت مزلتسي هنأل ءدارم ريغ رهاظلا اذه :لئاق لاق اذإف

 نأ لعبا تابثإ نم مزلي الو «دارم وه :لوقن . قولخملاب قلاخلا

 قوت «ىِلْئِمك سا :لوقي هللا نأل «قولخملل ًالئامم نوكي

 ا «لئامتت ال تاقولخملا هوجو ىرت تنأ اهو ١[« :ىووشلا]

 قلاخلا هجو نيب هعانتماف «تاقولخملا هوجو يف لثامتلا عنتما

 .ىلوأ باب نم تاقولخملا هوجوو

 ىلإ لزني» :ِةَِك هلوقف هسفن نع هب هللا ربخأ ام ةيقب اذكهو
 ءدارم ريغ وهو «هتاذب لزني هللا نأ هرهاظ اذه .«ايندلا ءامسلا

 !هرهاظ ىلع هلمحن نأ زوجي الو

 .هرهاظ ىلع هلمحن نأ بجي لب ءال :لوقنف

 ناك اذإف :انرظن ؛اذك وأ اذك يضتقي لوزنلا :لاق اذإف

 نأل «مزال ريغ هركذ يذلا مزاللا اذهف :ًاضقن وأ ًاليثمت يضتقي

 نم هجوب صقنلا لمتحت نأ نكمي ال ةدراولا صوصنلا لك

 :ةنسلاو نآرقلا رهاظ ناكل صقنلا اهلامتحاب انلق ولو «هوجولا

 . ارثك ربعي نعقنلاب هللا كنضو.نألا هرمكلا

 ءاهرهاظ ىلع ىَّرِجُت :لوقن ًاضيأ ةيلمعلا صوصنلا يف -

 .كلذ ريغ وأ «تالماعملا وأ تادابعلا ءاوس

 ال» :لاق نم لوق .«يلوب الإ حاكن ال» : ل هلوق ًالثم

 !حيحص حاكن ال :دارملا سيلو «يلوب الإ مات حاكن ال : يأ «حاكن

 ‹حيحص حاكن ال :ثيدحلا رهاظ ءرهاظلا فالخ اذه :لوقن

 . (۱۸۸ص) مدقت )۲) . (٤٤ص) مدقت (۱)



 لوؤملاو رهاظلا ۳۷۰ ا ؤملاو رهاظل

 eile اجت هنا قل وراجع ا هنا 3116 2م قم .فلسلا ةقيرط هذه نل

 حصي مل نإف .ًالوأ دوجولا ىفن 1 نع هنقن بع اعرض يفنملا نل

 نآل «يعرشلا دوجولل يفن ةحصلا يغنو .ةحصلا يفن ىلع لمح
 .ًاعرش دجوي مل حصي مل اذإو «ًاعرش دجو حص اذإ ء ءيشلا

 ىتح ءهيلإ بهذن وأ هب لوقن نأ نكمي الف لامكلا يفن امأ
 .ةحصلا يفن وأ دوجولا يفن ىلع لمحلا رذعتي

 تناك ةيموزخم ةأرما نأ حيحصلا ثيدحلا يف :لاق اذإو
 :لاق ؛اهدي عطقب كو يبنلا رمأف «هدحجتف ها

 تناك :هلوق امأ «قرست تناك اهنأل اهدي عطقب رمأ الع لوسرلا
 : ينعي .ببسلل نايب ال .فيرعت اذهف «هدحجتف عاتملا ريعتست
 مث عاتملا ريعتست اهنأب فورعملا ةأرملا :لوقيو «ةأرملا هذه فّرَعي
 . اهدي عطقب الع لوسرلا رمأف «تقرس هدحجت

 لع لوسرلا نأ ثيدحلا رهاظ ءرهاظلا فالخ اذه :لوقنف
 .هريعتست يذلا عاتملا دحجت تناك اهنأل اهدي عطقب رمأ

 !سقف اذه ىلعو

 نم صوصنلا تناكأ ءاوس رهاظلاب لمعن نأ بجاولاف
 لئاسملا وأ بينا ةيملعلا لئاسملا نمضتت يتلا صوصنلا
 :لاق ؟اذامل «ةيمكحلا ةيلمعلا

 :(فلسلا ةقيرط هذه نأل) :هلوق

 اورجي نأ فلسلا ةقيرط :فلسلا ةقيرط هذه نأل : ًالوأ
 ةنسلاو باتكلاب نولدتسي مهدجت اذهلو ءاهرهاظ ىلع صوصنلا
 مقر ثيدح «فيرشلا قراسلا عطق باب «دودحلا باتك : ملسم دنع ظفللا اذه (1)

 )١548(.



 ۳۷۹ لوؤملاو رهاظلا

 .دايقنالاو دبعتلا یف ىوقأو .ةمذلل ًاربأو «طوح ا هنالو

 عابتا نم دب انل سيلو ءًادبأ نولوؤي الو ءامهرهاظ ىلع
 ظ 7

 :(طوحأ هنألو) :هلوق

 هرهاظ نع صنلا جرخُي ناسنإ لك نأل :طوحأ هنأل :ًايناث

 ‹ةمايقلا موي لأسُي نأ زئاجلا نم ذإ ءرطخلل هسفن ضرع دقف

 ؟هرهاظ فالخ هب دارملا نأ كملعأ يذلا ام :لاقيف

 اذإ ناسنإلاو ءهرهاظ ىلع صنلا يرجي نأ طوحألا :نذإ

 .ةبقاعلا نمأو «حارتسا اهرهاظ ىلع ةيعرشلا صوصنلا ىرجأ

 : ( ةمذلل ًاربآو) :هلوق

 صوصنلا ىرجأ اذإ ناسنإلا نأل :ةمذلل أربأ هنأل :ًاثلاث

 .- لجو رع هللا دنع ةجح هل راصو «هتمذ تئرب اهرهاظ ىلع

 انأو «يبرعلا ناسللاب كمالك اذه !بر اي :ةمايقلا موي لاقو

 .هرهاظ ىوس هب داري ام ملعأ الو ءهرهاظب تذخأ

 ٠ :(دايقنالاو دبعتلا يف ىوقاو) :هلوق
 ةلوؤملا كئلوأ نأل :دايقنالاو دبعتلا يف ىوقأ هنآل : اغيأز

 رع - وبعملل لذت نأ دبعتلا لامك نأل «دبعتلا يف فعض مهدنع

 ًالامش وأ ا هفرصت نأ لواحت الو ءهمالكل عضختو «- لجو

 نولضي اهرهاظ نع صوصنلا فرص نولواحي نيذلا دجت اذهلو

 دبعتلا يف ىوقأ اذه هرهاظ ىلع صنلا يرجت كنوكف ؛نوضقانتيو
 .دايقنالاو

 مالكلا ءارجإ بجاولا نأ ىلع لدت اهلك ءهوجو ةعبرأ هذهف

 ( .هرهاظ ىلع



 لوؤملاو رهاظلا =

 : لوؤملا فيرعت

 . حوجرملا ىنعملا ىلع هظفل لمح ام :ًاحالطصاو
 صنلا (حوجرملا ىنعملا ىلع) :انلوقب جرخف

 . ًادحاو ىنعم الإ لمتحي ال هنألف صنلا امأ
 . حجارلا ىنعملا ىلع لومحم هنالف رهاظلا امأو

 رمألا لآ :لاقي (عوجرلا وهو ءِلْوألا نم :ةغل لّوؤملا) :هلوق
 . هيلإ عجر یا . هيلإ

 ىلإ مالكلا عاجرإ :ينعي «عاجرإلا :هانعم ليوأتلاف :نذإ
 ىنعملاو يوغللا ىنعملا نيب طابترا كانهف «هب دارملا ىنعملا
 . يحالطصالا

 ,حوجرملا ىنعملا ىلع هظفل لمح ام :ًاحالطصاو) :هلوق

 صنلا امأ ؛رهاظلاو صنلا (حوجرملا ىنعملا ىلع) :انلوقب جرخف
 ىلع لومحم هنألف رهاظلا امأو ءًادحاو ىنعم الإ لمتحي ال هنألف
 نأ دب ال لوؤملا نأ :اذه هلوقب فلؤملا اندافأ (حجارلا ىنعملا
 .حوجرم :يناثلاو «حجار : امهدحأ :ناينعم هل نوكي

 .رهاظلاو «صنلاو «لمجملا :ءايشأ ةثالث فيرعتلا اذهب جرخ

 .ًادحاو ىنعم الإ لمتحي ال هنأل : صنلا جرخف -
 ىلع لدي وأ «ىنعم ىلع لدي ال هنأل :لمجملا جرخو -

 .رخآلا ىلع امهدحأ حجرتي ال نيينعم



 تا لوؤملاو رهاظلا
 د ل ل -

 ےس

 حجارلا ىنعملا ىلع لدي هنأل :رهاظلا جرخو _

 . تازرتحملا هذه تجرخ لصفلا اذهبو

 ظفللا لمح ليوأتلا لب «حوجرملا ىنعملا وه ليوأتلا سيلو

 ىنعملاو «ناسنإلا لعف نم ليوأتلا نأل ؛حوجرملا ىنعملا ىلع

 حوجرملا ىنعملا ىلع ظفللا تلمح اذإف «ظافلألا تايضتقم نم

 .لوؤم هنإ :ظفللا نع ليقو «ليوأت اذه :ليق

 ليوأتلا لولدم يف ال «نيرخأتملا حالطصا يف اذه هلوقو

 ريغ ةنسلاو باتكلا يف ليوأتلا لولدم نأل «ةنسلاو باتكلا يف

 نيرخأتملا دنع ليوأتلا لولدم

 : نيينعم ودعي ال ةنسلاو باتكلا يف ليوأتلاو

 .ريسفتلا :لوألا ىنعملا

 ‹عوقولا هلآمف اربخ ناك نإف ؛ءيشلا لآم :يناثلا ىنعملا

 .روظحملل ًاكرتو رومأملل ًالعف :لاثتمالا هلآمف ًابلط ناك نإو

 : لمجملا مالكلا اذه حضونل فقن انهو

 : ريسفتلا ىنعمب ليوأتلا -

 مهللا» : سابع نبا يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق هنم

 . ريسفتلا : يأ ''"«ليوأتلا هملعو «نيدلا يف ههقف

 قرأ فا آمهدحأ لا نايس نجلا همم لدو : ًاضيأ هنمو
EFر  

 1 هم يطل 01 ا ىسأر قو قو لمحا فذ را فا کا لاقو ارمخ ع

 «ءءالخلا دنع ءاملا عضو باب «ءوضولا باتك :يراخبلا دنع لوألا رطشلا 2030(

 /5) ةبيش بأ نباو ااف ۰00۵) نابح نبا ظفللا اذهب هاورو )١5(. مقر ثيدح

(AY . 



 :ينعي [فسوي] 49 نبينا ني كلر ان يلوا اتش
 مهل اهربعي نأ فسوي نم اودارأو ءايؤر اوأر مهنأل «هريسفتب
 . مهل اهنيبيو

 ُنَحَيلا# :ىلاعت هلوق ليوأت : نيرسفملا نم ريثك لوف هنمو
 يف ريثك اذهو «ىنعملا ركذي مث .[هط] 4« 629 ئوتسأ ٍشرمْلا م
 يف لوقلا :لوقي (نيرسفملا مامإ هللا همحر - ويرجح نبا يصمت
 .ةيآلل ىنعملا ركذي مث < .ىلاعت هلوق ليوأت

 ىلع نوكي دقو «رهاظلل ًاقفاوم ريسفتلا نوكي دق هنأ ظحالو
 دقو «هرهاظل اقفاوم نوكي دق مالكلا ريسفت نل رمال فالخ
 4«ةَيْرَمْلا لَكسَو# :ًالثمف ؛ليلدب نكل ؛هرهاظل انلاح نونكي
 فالخب هانرسف «ةيرقلا لهأ لأساو :ىنعمب هانرسف اذإ [۸۲ :فسوي]
 # هّنلأب دوس دجَسأَف نارقلا تَرَ اذ :هلوق اذكو «ليلد هيلع نكل رهاظلا
 + هالقلا فالخب هانرسفف ءأرقت نأ تدرأ اذإ : يأ [98 :لحنلا]

 : ءيشلا لآم ىنعمب ليوأتلا -

 ًالط ناك نإو «هعوقو هليوأتف ًاربخ ناك نإ لآملا :انلق
 . هلاثتما هليوأتف

 ناي م یر لإ َنورَظَي له# :ىلاعت هل وق :لوألا لاثم
 ا ر لش تاج َدَق ل ني هوس تيا لومي ميوا
 ام قو 7 نوبذكملا ءالؤه رظتني ام : 2 [57 :فارعألا]

 4رس تذلا ٌلوُقَي# ءهعوقو :يأ ميوا َقَأَي ي موي هب اوربخأ
 .هوكرت ا
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 : لاثتمالا وهف «بلطلا ىف ليوأتلا ناك اذإ :ىناثلا لاثم

 اذه : لوقن هب رمأ امبسح ةالص يلصي لعجو لجر ماق ول

 ٤١[. :ةرقبلا] #هوَلَّصلا ْأوُميِقْأَو## :ىلاعت هللا لوق لوأتي ىلصملا

 يئ يبنلا ىلص ام :- اهنع هللا يضر  ةشئاع لوق هنمو

 يف َنوُلُخَدَي سالا تارو :ىلاعت هلوق هيلع لزنأ امدعب ةالص
 .كدمحيو مهللا كناحبس» :لاق الإ ارصنلا] 4O [جاوفأ 1 نيد

 . هلثتمي يأ «“'نآرقلا لوأتي ‹«يل رفغا مهللا

 : :لاقف «لامجو بصنم تاد ةأرما هتعد لجر -

 «َنَْزلأ اورق الو## :ىلاعت هللا لوق لوأتي ءاهكرتو «هللا فاخأ

 .["'؟ :ءارسؤإلا]

 اذه :لوقن ءاهكرتف ةقرسلا ميرحت ركذتف «ةقرسب مه لجر -

 ظ . كرتلاب لوأتي

 .هكرتبف ًايهن ناك نإو «هلعفبف ًارمأ ناك نإ :بلطلا ليوأتف

 .ةنسلاو باتكلا ىف ليوأتلا وه اذه

 لوصألا لهأ هركذو ءانه فلؤملا هركذ يذلا ليوأتلا امأ

 هب هللا ام فيرحتلاو رشلا نم ثادحإلا اذهب لصحو .«نورخأتملا

 (VAS) مقر ثيدح «دوجسلا يف ءاعدلاو حيبستلا باب «باتك : يراخبلا هاور )00

 .(5485) مقر ثيدح «دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب « باتك : ملسمو



 لوؤملاو ره هكر 7 اظلا

 رابخألا ضعب ىلعو ءاهثيداحأو تافصلا تايآ ىلع اوطس «ميلع
 فرص :يأ ؛ليوأتلا وهو .لوعملا اذهب اهيلع اوطس «ءازجلا يف
 .رهاظلا فلاخي ىنعم ىلإ هرهاظ نع ظفللا

 يور : الغم : |طخيلا هيف رثكيو ءميظع رطخ ىنعملا اذهلو

 يهو بلا يفتت تناك اهنأ  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع

 رجاه املف .نيتعكر ةالصلا تضرف ام لوأ نأ” :تور يتلا

 . "”(رفسلا ةالص ترقأو رضحلا ةالص يف ديز ب يبنلا

 نامت لوا امك تلوأت :اولاقف ؛اهلعف نع ءاملعلا باجأف

  هنع هللا يضر  نامثع ىقبأ ولو .ىنم يف متأ نامثعو

 لاح لك ىلع وهو «لوأت هنكل ءرصقي ناكل اهرهاظ ىلع ةنسلا

 رجأ هلف أطخأ ناك نإو ءنارجأ هلف باصأ ناك نإف .دهتجم
 وهو ةنسلا عدي نل نامثع نينمؤملا ريمأ نأ هللا دهشن اننأل ءدحاو

 هللا يضر - هنم ًاداهتجا كلذ لعفي امنإو ءًادبأ اهل فلاخم هنأ ملعي
 . بيصيو عئىطخي هنكلو «- ةيع

 هببسب لصح مك .ليوأتلا نم ثلاثلا ىنعملا اذه نأ مهملا

 نع ةلوؤم صوصن تءاج ول :لوقن اذهلو ءايازرو ايالب نم
 ليوأتلا اذه انيّمسل «هلوسر ةنسو هللا باتك نم ليلدب اهرهاظ

 ءاوس .ملكتملا هب هديري ام ىلإ مالكلا د قع. سلا نأ ًاريسفت

 اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسم هاور )۱(

.)586( 

 هاورو ؛(7970) خيراتلا اوخرأ نم خيرأتلا باب «بقانملا باتك :يراخبلا هاور (0)

 .(586) اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم



 اال ظ لوؤملاو رهاظلا

 وهف ملكتملا دارم اذه نأ و اذإ ءهفلاخ مأ رهاظلا قفاو

 . ليوأت

 ملف تضرم .ءيدبع» : لجو رع هللا لاق :ًالثم

 بجي !؟ضرم فيك «صقنلا نع هزنم هللا !ربكأ هللا «*'«ينرزت
 . لوؤن نأ

 ضرم :يأ «تضرم» :لوقنف «لوؤن نأ بجي «معن :لوقن
 لاق امك مهنع /ّ ات لجو رع - هللا دابعو «يدابع نم دبع

 ثيدحلا يفو 5 "”«برحلاب هتنذآ دقف الو يل ىداع نم» :ىلاعت

 . «هدعت ملف ضرم ًانالف يدبع نأ ملعت ملأ» :لاق هسفن

 .ليلدب هرهاظ نع «تضرم» انجرخأو انلَّوأ نحن :نذإ

 .هلوسر ةنسو هللا باتك نم ليلد هيلع يذلا ليوأتلاف :نذإ

 انل ام ءًاقالطإ ثلاثلا ىنعملا اذه يغلنو ءريسفتلا مسق نم هلعجن
 هيلع لدي مل نإو ءريسفت وهف ليلد هيلع لد نإ هنأل «ةجاح هب

 . فيرحت وهف ليلد
 ريدك هب انمده 5 ثداحلا ثلاثلا ىنعملا اذهب يتأن اذاملف

 .هتافصو هللا ءامسأ يف ةنسلاو باتكلا صوصن نم

 نأ دب ال ءرمأ يف سانلا ضاخ اذإ هنأ ملعن نأ بجي نكلو

 مقر ثيدح «ضيرملا ةدايع لضف باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك :ملسم هاور )١(

 . ةريره يأ ثيدح نم © 0)

 ثيدح نم )٦۱۳۷( مقر ثيدح «عضاوتلا باب «قاقرلا باتك :يراخبلا هاور (۲)

 .ةريره يبأ

 . (۳۷۷ص) مدقت ت2



 لوؤملاو رهال ا ةملاو رهاظلا
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 ضعب اذهلو «لطابلل ناديملا عدن ال ىتح «قحلا نيبنل هيف لخدن

 هبشأ امو ةكرحلاو ضرعلاو مسجلا يف ضوخلا نع ينلأس ةوخإلا
 اوملكت ام فلسلا ماد ام :لاقو «- لجو رع - هلل ةبسنلاب «كلذ

 !؟نحن هب ملكتن اذامل اذهب

 نأ ملعلا ةبلط نم ٌدوأو «ًاريثك ينرس مالك اذه نأ ةقيقحلا

 تايضرفلا هذه لثم نم - لجو رع  يرابلاب قلعتي اميف اوسرتحي
 ام فلسلاو «مهبولقل حيرأو مهتديقعل ملسأ كلذ نأل «تاريدقتلاو

 نيملكتملا نم موقب انيلتبا اذإ نكلو ءرومألا هذه لثم يف اوملكت
 هللا هتبثأ ام مدهل ًالَّوْعِم اذه نولعجيو ءاذه يف نوملكتي ةفسلفتملاو
 ىتح «مهعم كرتعنو «ناديملا يف لخدن نأ انيلع بجو ؛هسفنل

 . لطابلا لطبنو قحلا قحن

 وأ كرابملا نب هللا دبع هنظأ - فلسلا ضعب نع يور اذهلو

 هركأ انأ هللاو :لئاسلا لاقف «هللا باتك نم ةيآ نع لئس هنأ  هريغ

 ءيشب باتكلا قطن اذإ نكل «كنم هركأ انأو :لاق !اذهب ملكتأ نأ
 . هب انقطن

 اذإ نكل «ةكرحلاو مسجلا :رومألا هذه هركن كلذك نحن

 انكرتو ءانريغل بابلا انحتف اننأ كلذ ىنعمف «نيتكاس انفقو

 «نومهافلا نحن «ءالقعلا نحن :اولاقو ءالؤه ءاجو «ناديملا

 فلخلا ةقيرطو «ملسأ فلسلا ةقيرط :اولاق نأ ىلإ مهب ىدأ ىتح

 !مكحأو ملعأ

 ةقيرط نأ ملعن اننأل «كلذ يف اوضقانتو «كلذ يف اوبذكو
 لهأو هللاب ملعلا لهآ مهف «كش الب مكحأو ملعأو ملسأ فلسلا



 ا ظ لوؤملاو رهاظلا

 ض .مهتمكح نم لضف ام الإ ةمكحلا نم انءاج

 .ةمكحلاو ملعلا ةمالسلا مزال نِم نأل ؛ملسأ يهو

 .ملسي ال لهاجلاف «ملع هدنع سيلو ناسنإلا ملسي

 0 و اا ا اع اسما

 تنار املكو « مهنيب تيسم ا ندا ی اسر قمار اهلك! اذنأ ؟ةكم

 تاو قدح هم تينقف: ايقاو

 ريغ وهف «ةاجنلا هيف يذلا قيرطلا كلسي ملو ناسنإلا ملع اذإ هنأل

 قيرطو «ملسأ فلسلا قيرط :لاق هنأل ؛ضقانت لجرلا اذهف

 ملسأ فلسلا ةقيرط نأب تررقأ ىتم كنأل ؛مكحأو ملعأ فلخلا

 .مكحألاو ملعألا يه نوكت نأب كمزل

 ضيوفتلا يه فلسلا ةقيرط نأ نوري مهنأ لكشملا نكل

 هللا ىوتسا) :ىنعم ام :هل تلق اذإ ىفلسلا نأو - ىنعملا ضيوفت -
 ام هللاو ءانتملع ام الإ انل ملع ال كناحبس :لاق ؟(شرعلا ىلع

 ! اهانعم

 ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت انبر لزني) : ىنعم ام تلق اذإو



 لوؤملاو ره As ؤملاو رهاظلا

 ال لئ يبنلاو «يردن الو ءاذهب ملكتن نأ اتل نسل لاق

 .كلذ نوملعي ال ةباحصلاو ‹ملعي

 !ءانعم ملعي ال وهو ءيشب لي يبنلا ملكتي : ي
 وأ ءةنسلا لهأ مه مهنأ :نولوقي نيذلا ةضوفملا ةقيرط هذه

 . فلسلا مه

 مالسإلا خيش نأ انّيبو ءًارارم اهيلع انملكت ةقيرطلا هذهو

 .داحلإلاو عدبلا لهأ لاوقأ رش نم يه : لوقي ةيميت نبا

 «هيلع دهاجنو ءهب دهاجنل «ساتكلا انيلع لزني !قدصو

 يهو «هدصاقمو همولع فرشأ يف هانعم فرعن ال كلذ عمو

 . هتافصو هللا ءامسأ

 يفو «مميتلا يفو ءءوضولا يف نآرقلا ىنعم ملعن :ينعي

 يف نآرقلا ىنعم ملعن الو «سلاجملا يف حسفتلا يفو «ناذئتسالا

 .لوقعمب سيل اذه .! لجو رع  انبر تافص

 .ليوأتلا وهو «ءهب اوتأ يذلا بابلا اذه نم اذه لك نكل

 نم مهلوقع هيضتقت هيضتقت ام ىلع ءانب ةنسلاو باتكلا اوفرح

 نوطيختي ورو al ججو هَبُش يه يتلا ججحلا

 نا: وجت : لوق ًاباتك فلؤي مهنم دحاولا نإ ىتح «ءاوشع طبخ

 ىلع سيلف ءاذكو اذكب هللا فصي ال نمو ءاذكو اذكب هللا فصوي

 1 !هنيد نم ءيش

 نمو ءاذكو اذك هللا نع عنتمي :رخآ ًاباتك بتكي ةدم دعبو

 !رفك دقف هب هللا فصو

 ىفو «هب هللا فصوي نأ بجوي لوألا هباتك ىف ناكو



 0 لوؤملاو رهاظلا

 خسن يحو هيلع لزن امنأك هب هللا فصوي نأ عنمي :ريخألا

 . خسنلا اهيف عنتمي  عراشلا رابخأ ىتح - رابخألا نأ عم «لوألا

 ‹«ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام عبتي ال ناسنإ لك نأ :مهملا
 دنع نم ن ولو نالا تودي الفأ# :دب الو ًاضقانتم نوكي فوسف
 يذلا هلل دمحلاو «[ءاسنلا] 4 اريك اًدلِيْخَأ هيف ْأوُدَجَوَل هللا ريع

 . كلذ ىلع انتبثي نأ هللا لأسنو ءاناده

 تنك تيا هني بتلا كع ٌلزَأ زا وه» :ىلاعت هللا لاق
 هَ ام ب ع ويد ف ی نأ دهيم أو بككلا أ ىه
 ىف سلاو ها لإ يوت معي امو ءوليِوْأت هاو ةا هاا هني

 .[۷ :نارمع لآ] « ٍوِْْلا

 ؟ةميركلا ةيآلا هذه يف ليوأتلاب دارملا ام :لئاس انلأس اذإ

 : ىلاعت هلوق يف فقولا ىلع ينبني ليوأتلاب و
 و

 . #ملِعلا ىف َنوُحِسّلَأَو 0 لإ ”يوأت ملي امو#

 مكي امو :هلوق يف (هللا الإ) ىلع فقولا ةءارق ىلعف -

 دارملا نوكي «فلسلا رثكأ هيلع يذلا وهو ا لإ وات

 .هللا الإ هملعي ال اذهو «لآملاو ةبقاعلا : ليوأتلاب

 يه ىتلا ةفيقحلا اعم اذه ىلع تافصلا تابآ ليرات
 الف ىلا هلا وع يلا اذه لع الا لاو اهيلف
 .كلذك كحضلاو لوزنلا ليوأتو «ةيفيكلا : ينعي «ءاوتسالا

 .هعوقو ةمايقلا موي باتكلاو طارصلاو نازيملا ليوأتو

 الو اهيناعم ملعن ءاهقئاقحب انل ةمولعم تسيل ءايشألا هذه عوقوو
 . اهقئاقح ملعن



 ؤملاو رهاظلا
 لوؤملاو ره + ع

 موف :فلسلا ضعب اهب أرق دقو «لصولا ةءارق ىلع امأ -

 انه ليوأتلاف «[۷ :نارمع لآ] وما يف َنوُحِسّرلَاَو ا لإ یوا ملی

 اذه ليوأت نوملعي ملعلا يف نيخسارلا نأل ءريسفتلا :ىنعمب
 ريغو «هب هللا هدارأ يذلا هريسفت نوملعي :ىنعي «هباشتملا

 .هنوملعي ال لا يف نيخسارلا

 :سانلا نم نيتفئاط لمشي نيخسارلا ريغو
 .ملعي ال يذلا لهاجلا :امهدحأ

 .ملعلا يف صقانلا : يناثلا
 ملعلا يف خوسرلا نأل «ملعلا يف ًاخسار سيل صقانلاف

 ملعي ال ملعلا يف خسارلا ريغو «ةياغلا ىلإ غولبلاو تابثلا هانعم

 تافصلا تايآ نم ريثك تهبتشا كلذلو «ءايشألا هذه ريسفت

 . سانلا نم ريثك ىلع اهثيداحأو

 قلاخلا دوجو سانلا ضعب ىلع هبتشا :كلذ نم غلبأ لب

 «قلاخلا دوجو نيع وه قولخملا دوجو نأ نظ ىتح «قولخملاو
 وه لب «تاهابتشالا مظعأ نم اذهو «دحاو هلك ءيشلا نأ معزو

 . تاهابتشالا مظعأ

 لوزنلاو «ءىقيقحلا ءاوتسالا ىنعم هيلع هبتشا يذلا امأ

 ر نيعلاو «ىقيقحلا هجولاو «ىقيقحلا

 ام يهو الإ اة تیت ل اهنأ نک ىح هلع تما
 نآلا ؛هلملا ىق اخسار سيل اذه لوقت ؟اهيفني ذعاف.«ليملل
 ىلع هبتشت يتلا تاهبتشملا هذه ليوأت نوملعي ملعلا يف نيخسارلا
 .- لجو رع - هللا دارأ ام ىلع اهنولزنيو «سانلا ضعب



 r) لوؤملاو رهاظلا

 ؟شرعلا

 .هللا الإ هملعي ال اذه «هبتشم اذه «هللاو ال :لوقأ

 ؟ةنجلا

 ىنعم فرعأ نكل ءءايشألا هذه قئاقح فرعأ ال :لوقأ

 ىنعمو .ةهكافلا ینعمو «بنعلا ینعمو ‹«لخنلا ىدعمو «نامرلا

 يف بنع كانهو «ةيدوعسلا يف انه ًابنع اندنع نأ امك «محللا
 . ةقيقحلا يف فلتخيو مسالا يف قفتي ءاكيرمأ

 . ايندلا يف امم ًافالتخا مظعأ ةنجلا يف يذلا :نذإ

 امو « هللا الإ هملعي ال امم تاهباشتملا هذه نوكت اذه ىلعو

 نمو يي لا

 الإ لصت نل كال ركفلا يف فلكلا نم -

 . ةلالض ةعدب لکو د لا : كلام

 ال ءيش لکو .كل هللا هنيب دقف هنايب كعفني ءيش لكف

 ال يذلا ءىشلا :لوقن اننإ لب «كنع هللا هافخأ دقف هلهج كرضي

 هللا هنيبل الإو ءانيلع ًاررض هل انتفرعم نوكت دق هيلإ لوصولا نكمي
 . انل

 : ماسقأ ةثالث ملعن انك ءال



 لوؤملاو رهاظلا =

 . دودرم دسافو .لوبقم حيحص :نامسف ليوأتلاو

 ليوأتك .حيحص ليلد هيلع لد ام :حيحصلاف ١

 ناسا: ندعم ااه سوت # َدْيَرَمْل ٍلَحَمَو# :ىلاعت هلوق

 لاؤسلا هيجوت نكمي ال اهسفن ةيرقلا نأل «ةيرقل لهأ

 . اهيلإ
 .هانمهفو هايإ هللا انملع مسق -

 .هب ملعلا ىلإ انل قيرط الو «هايإ هللا انملعي مل مسقو -
 نمو براجتلا نم هملعن ءأحوتفم انل هللا هكرت ثلاث مسقو -

 .قافآلاو نوكلا ملع نمو ءريقاقعلا نم ةريثك ءايشأ يف ؛عئاقولا

 هللاو  اهنكلو «ملعت مل ءايشأ كانهو ءًاريخأ الإ ملعي مل امم

 .دعب اميف ملعت  ملعأ

 ةيآ ىف روكذملا ليوأتلا نع لئاس انلأس ول :رمألا ةصالخ
 تيد TI لأ رييتسلا يفي لحب ان يع
 نإو «تأطخأ ةبقاعلاو لآملا :تلق نإو .تأطخأ ريسفتلا

 م

 تص تلّصف

 .دودرم دسافو ءلويقم حيحص :نامسق ليوأتلاو) :هلوق

 لسو :ىلاعت هلوق ليوأتك ءحيحص ليلد هيلع لد ام :ميحصلاف

 نكمي الو ءاهيلإ لاؤسلا هيجوت نكمي ال نكاسملا نأ مولعملا

 دنع فقيو ةيرقلا ىلإ بهذي نأ مهيبأ نم اوبلطي نأ بوقعي ءانبأل
 چ لابي رج ىلا

 ملعن نحنف «ةيرقلا لهأ ىلإ لاؤسلا هجوي نأ انه دارملاف



 تامز لوؤملاو رهاظلا

 ةغلابملاو  ةغلابملل نكل «ةيرقلا لهأ لاؤس اودارأ امنإ مهنأ
 نع كئبنت ةيرقلا ناردج ىتح لأسا :اولاق مهنأك - يبرع بولسأ

 .لومشلاو مومعلا يف ةغلابملا باب نم وهف «ربخلا اذه
 لهأ لأساو) :ىلإ *َةَيَرَمْلا ٍلَمَسَو## :نع لودعلا نأ :يأ

 ةظحالم كانه لب ‹طقف ريبعتلا ىف فالتخالا درجمل سيل «(ةيرقلا

 ءيش لك لأسا :اولاق مهنأك ؛لاؤسلا يف ةغلابملا يهو «ةيغالب

 . اهنكاسمو ةيرقلا ناردج ىتح

 ؛ةيرقلا لهأ لأسا :اولاق ول امم لومشلا يف غلبأ اذهو
 . لكلا ال ءرثكألا لهألاب دارملا نوكي نأ لامتحال

 ثحبلا عضوم اذه سيل ةيغالب تكن هذه :لاح لك ىلع

 ءاهلهأ لأسا :دارملا :لئاق لاق اذإ (ةيرقلا لأسا) :نكل ءاهيف

 ا .لقعلا هيلع لد حيحص ليوأت اذه : لوقت

 . ليحتسم اذه «نكاسملاو ةيرقلا ناردج :دارملا

 «يندعت ملف تضرم» : حيحصلا ثيدحلا يف -

 شا دابع نم دبع ضرم يأ :تضرم :لئاق لاق نإف
 لصأ يف دوجوم هنأل «يعمس هقيرطو حيحص ليوأت اذه :لوقن
  .ثيدحلا

 ال هنكل ءضرمي - لجو رع - هللا نوكي نأ عنمي لقعلاو

 نأ انفقومف «ثيدحلا يف رسفي مل هنأ ضرف ولف 7 ام يردي

 هنأل . لجو ّرع هللا نم ضرملا نوكي نأ نكمي ال :لوقن

 : (۳۷۷ص) مدقت )۱(



 لوؤملاو ره = هملا اظل

 3 ‹ حيحص ليلد هيلع سيل ام :دسافلاو 5

 هبرل ناسنإلا ةدايع نألو «صقنلا نع هزنم ىلاعت هللاو «صقن
 !دارملا ام يردن ال نكل «ةليحتسم

 لازو دارملا نيبت «هسفنب وه لجو رع - هللا هنيب امل نكل
 .لاكشإلا

 : لمشف (حيحص ليلد هيلع سيل ام :دسافلاو) :هلوق
 فالخ ىلع ظفللا لمح ولف : ًالصأ ليلد هيلع سيل ام -

 .اذك ثيدحلا ىنعم وأ ءاذك ةيآلا ىنعم :لماحلا لاقو «هرهاظ

 هنكلو «ليلد يدنع سيلو !هارأ يذلا اذه :لاق ؟اذامل :ليق نإف
 .دساف ليوأت اذه :انلق ؛رهاظلا فالخ

 لاثملا يف لاق ولف : حيحص ريغ هنكل ليلد هل نوكي وأ -

 ليوأت اذه :انلق ؛حيحص ريغ ليلدب ىتأو «ليلد يدنع :قباسلا

 .دساف اضيأ

 لصأ يفن لمشي (حيحص ليلد هيلع سيل ام) :انلوق نأل
 اذه ىلعو ءامهيلع طلسم يفنلاف ؛حيحصلا ليلدلا يفنو «ليلدلا

 . ؟مومذم وأ دومحم ليوأتلا له :لئاق لاق ول

 بلطي دحاو لكف «دومحم وهف ريسفتلا ىنعم ىلع امأ :انلق
 نوكي دقو هلك هلوسر ةنسو هللا باتك ىناعم فرعي نأ هنم

le 

 ام هنمو «مومذم وه ام هنمف :ةبقاعلاو لاملا ىنعم ىلع امأو

 :بجاو وه ام هنمو «مرحم وه
 :هلوقك «هلعف بجي ام لآم هب دوصقملا ناك اذإ :بجاولاف

 . هب هللا رمأ ىلع ةيآلا هذه لوؤن نأ بجي ٤١[ :ةرقبلا] 4ةِوَلَّصلأ اوُميِقَأَو#



 (rv) لوؤملاو رهاظلا

 ئوتسأ ٍشرعلا ىع نملا# :ىلاعت هلوق ةلطعملا ليوأتك

E O O اط *© 

 هبنتجاف ناسنإلا هلوأت نإ ؛هبانتجاب هللا رمأ ام :مرحملاو

 يذلا ليوأتلا :انلق اننأل «ةيربخلا ءايشألا لآم :مومذملاو
 لكف «بلطلا يف وأ ربخلا يف نوكي نأ امإ ةبقاعلاو لآملا وه

 .ملعت ال ام تلق دقف اهتلّوأ اذإ كنأل ءاهلّوؤت ال ةيربخلا رومألا

 : ليصفت هيفف ءهرهاظ نع ظفللا فرص وه يذلا ليوأتلا امأ

 .مومذم وهف الإو «دومحم وهف ليلد هيلع لد نإ

 يف نوكي امك - هرهاظ نع ظفللا فرص وهو - ليوأتلاو

 .يتأيس امك ًاضيأ بلطلا يف نوكي ءربخلا

 ىوتَسأ ٍشرَمْلا لع نَمحَرلا» :ىلاعت هلوق ةلطعملا ليوأتك) :هلوق

 نم ًائيش ىفنو لّظع نم لكل فصو :ةلطعملا ([هط) ©

 هيف لخديف Ee وأ ًايلك ءيشلا اذه ناك ءاوس هللا تافص

 . مهوحدو ةيديرتاملاو ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلا

 [هط] 2 ) ئوتسأ شرعا ىلع ئ نحر # ل هلوق وأ دقو

 .رهفو ‹كلمو ‹یلوتسا . ىنعم فلا

 هذه اولوؤي نأ مهل بجوأ يذلا ليلدلا وه ام لات انهف

 ؟ىنعملا اذه ىلإ ةيآلا

 رقتسا :ىنعمب ىوتسا :تلق ول كنأ ؛يلقعلا ليلدلا :اولاق

 : ريداحم لب .روذحم كلذ نم مزل ءالع وأ



 لوؤملاو رهاظلا =

 ولعلا :هانعم نأ باوصلاو «ءىلوتسا :ىنعم ىلإ

 . ليثمت الو فييكت ريغ نم «رارقتسالاو

 ال اذهو .شرعلا ىلإ ىلاعت هللا راقتفا :لوألا روذحملا
 اذإ ناسنإلا نأ ملعن نحنو «ءيش لك نع ينغ هللا نأل «زوجي

 ول ثيحب «هل جاتحم وهف هيلع الع : ينعي  ءيشلا ىلع ىوتسا
 «شرعلا ىلع ىوتسا هللا نإ :تلق اذإ تنأف ءرخل هتحت نم ليزأ

 ىلإ ًاجاتحم هللا نوكي نأ كلذ نم مزل ؛رقتساو هيلع الع :يأ
 . ليحتسم رمأ اذهو «شرعلا

 الع ءيش لك نأل :ًادودحم نوكي نأ مزلي :يناثلا روذحملا

 نكي مل ول ءرغصأ وأ هنم ربكأ ناك ءاوس «دودحم وهف ءيش ىلع

 هللا نأ مولعمو «ىفكل هيلع ىوتسملا كلذ يذاحي ام الإ هدح نم

 .ءيش هب طيحي الو ادو سيل ىلاعت

 الثامم ىلاعت هللا نوكي نأ هنم مزلي هنأ :ثلاثلا روذحملا
 ءاوتساك هللا ءاوتسا نوكي نأ مزليف «ءاوتسا ناسنإلل نأل «قلخلل

 .نيقولخملا

 ءًامسج ىلاعت هللا نوكي نأ مزلتسي هنأ :عبارلا روذحملا

 !- لجو رع هللا قح يف عنتمم بيكرتلاو «بيكرتلل رقتفم مسجلاو
 ام .هللا ناحبس :لاق تاهبشلا هذه عمس اذإ ناسنإلاو

 لودعلا زوجي ال يذلا قحلا ريسفتلا وه اذه !ريسفتلا اذه نسحأ

 هليوأتو هيفن بجو «ةلطابلا مزاوللا هذه مزلتسا اذإ هنأل «هريغ ىلإ

 . مزاوللا هذه مزلتسي ال ىنعم ىلإ
 : ءايشألا هذه نع باوجلاو

 اهل فلات ےل تا ب یا رسا اذه «الؤ]



 ا لوؤملاو رهاظلا

 ىلع لزنيو «لقعيل ةيبرعلا ةغللاب لزن نآرقلاو «ةيبرعلا ةغللا هيضتقت
 ؟اذامل [* :فرخزلا] «اّيبَرع انف هتلعج اًنإإ# :ةغللا هذه هيضتقت ام

 دقو .ءنومهفت :اهانعم (نولقعت) [۳ :فرخزلا] نوقع و

 . لعفي مل نكل ؛رخآ ناسلب هلعجي نأ ًارداق هللا ناك

nنوكي منع اذه يف يبرعلا ناسللا  
 ٤٤[ :دوه] قول ع روتساو# :ىلاعت هللا لاق ءولعلا :

 ا

 ِكَرُمْلا نم کل َلَعَجَو اهلك جور َقَلَح ىِدلاَول :ىلاعت لاقو
 3 1 مَع 1 6 دث ءوروهظ لع اوسلو نوبكرت ام ولعتالاو

 .رقتساو الع :ىنعمب اهلكو «نيترم اهررك [فرخزلا] يع مْيَوَنَسَأ
 نع [54 :فارعألا] 4ِشّرمْلا لع ئَوَنْسأ مث# جرخي يذلا امف

 !نذإ اهدنفنس .اهوركذ يتلا مزاوللا !؟اذه

 . فلسلا هيلع عمجأ امل فلاخم هولاق يذلا ريسفتلا اذه :ًايناث
 ءرارقتسالاو ولعلا هب دارملا نأ ىلع نوعمجم مهلك فلسلاف

 نآرقلا نومهفي ال قبس امك مهنإف ءاهنايعأب مهظافلأ لقنت مل نإو ىتح
 . كلذ مهنع لقني نأ ىلإ ةجاح الف «ةيبرعلا ةغللا هيضتقت هيضتقت ام ىلع الإ

 نأ ىلع «نامثعو رمعو ركب ىبأ نع ا اوا لوقت ناو

 فورعم یھ اذه نأل تلا اح ۷ اع ٠ يعمي یوا
 .هرصع يف يبرعلا ناسللا دسف دق نمل اذه رسفي امنإو «مهدنع

 مزلل «هب هورسف امب هانرسف ول شرعلا ىلع هللا ءاوتسا : ًاثلاث

 ىلوتسا نوكي نأ هنم مزل  اولاق امك سيل - ًاّمح ةلطاب مزاول هيلع
 هل مکر تىرإ# :لاق هللا نأل ءهريغل ناك نأ دعب شرعلا ىلع



 لوؤملاو ره ۳۹ ٠ ؤملاو رهاظلا

 ےک ےک ر

 «ِشّمْلا لع ىَوتْسأ ّمث مايا ِةَنِس يف شرألاو توسل لع ىزا
 .قلخلا دعب ءاوتسالا نأ ىلع لدت 4€ نأل ٠٤[ :فارعألا]

 ذئنيحو «ضرألاو تاومسلا قلخ دعب شرعلا ىلع هؤاليتسا نوكيف
 هل نرالو تارا اغ قو نوک

 ةنس) يلاوح ماع سلجم يف ثدحتن انك انأ ركذأ انأ اذهلو

 :نلوتسا عمت ىوتكشا نأ نيسردملا دحأ ركذف «(ه٠

 ىلوتسي نأ لبق شرعلا ناك نمل :لاقف ةماعلا دحأ هيلع ركنأف

 ١ !؟كسفن نم يحتست امأ «هيلع
 مهف ءًادبأ سرد ام يذلا يماعلا اذه نأ بجعلا نمو

 ءاج هنإ اولاق يذلا لجرلا كاذو ءحيحصلا هجولا ىلع ةلأسملا

 . حيحصلا هجولا ريغ ىلع اهمهف «سرديل
 :لوقن نأ حصي نأ مزل مهريسفتب اهانرّسف ول اننأ :ًاعبار

 ايلوتسم نوكيف ءاهيلع لوتسم هنأل «ضرألا ىلع ىوتسا هللا نإ
 . .ةرايطلا ىلعو «ةرايسلا ىلعو ءريعبلا ىلعو «ضرألا ىلع

 . لطاب كش الب مزاللا اذهو !اذكهو

 ىنعملا نيبو ءاهولاق يتلا مهمزاول نيب مزالتلا لطبن :ًاسماخ
 : مزلي ام :لوقن نحنو مزلي :نولوقت متنأ ؛ءاوتسالل يقيقحلا

 . شرعلا ىلإ ًاجاتحم هللا نوكي نأ مزلي : لوألا مزاللا -

 هللا نأل ءهيلإ ًاجاتحم نوكي نأ عونمم «عونمم اذه :لوقن
 نم مزلي الف «ءيش لك نع ينغلا ؛ديمحلا ينغلا هنأ هباتك يف ركذ

 انلطبأل مزاللا اذه انمزتلا ول اننأل «هيلإ ًاجاتحم نوكي نأ هئاوتسا
 رس

 ناك ول هنأل [1: :جحلا] ديلا شعلا وهل# :هلوق لولدم



 )س لوؤملاو رهاظلا
 =|" لل _لوؤملاورهالا

 درم ريع اعام ناكل 5 اديمتك ناک لو ا ناك ا اا

 .تافصلا لماك الإ دمحي ال هنأل

 الإ َهَلِإ ل هلا :ىلاعت هلوق انلطبأل كلذب انلق ول اننألو

 هسمفنب مئاقلا ۲٠١[ ET :ةرقبلا] 4مول ىل ىلا

 .ندرعلا ىلإ خام نوكي نأ عنمي د اذهو ؛هريغ ىلع ئاقلاو

 اد 3 نأ : يناثلا مزاللا -

 .ةنسلا يف الو باتكلا يف ال ةدراو ريغ دحلا ةملك :لوقنف

 .ةنسلا يفو باتكلا يف ةدراو شرعلا ىلع ءاوتسالا ةملكو

 دودحم هنإ :لوقن الو «شرعلا ىلع وتسم وه :لوقنف نذإ

 يف الو باتكلا يف تأت مل ةملك هذه نأل «دودحم ريغ الو

 . ظفللا يف فقوتلا :اهنم انفقومف «ةنسلا

 !؟دودحملاب ثوديرت ادام :لرقن ااف يعملا اطا

 «هدحيو هب طيحيو هرصحي تاقولخملا نم ًائيش نأ تدرأ نإ

 نالو «ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو ىلاعت هللا نأل .عنتمم اذهف

 فك يف ةلدرخك - لجو رع  هفك يف عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا

 ! ؟هتاقولخم نم ءيش هدحي فيك ؛هتمظعو هنأش اذه نمو ءاندحأ

 ال ‹مهنع لصفنم .هقلخ نم نئاب هنأ دودحمب تدرأ نإو

 قح اذهف ؛سانلا كالمأ نيب دودحلا لصفت امك .مهب طلتخي

 لاع ىلاعت هللا نإ :لوقن نأ روذحم الف ءًاقالطإ ءيش هيف سيلو

 .هب نوطلتخي الو مهب طلتخي ال .هقلخ نم نئابو «هقلخ ىلع

 :ةلثامملا :ثلاثلا مزاللا -

 فصوو ءاوتسالاب قلاخلا فصو اذإ هنأ تيعدا اذإ :لوقن



 لوؤملاو رهاظلا س اظل

 له :كلأسن انإف ؛ليثمتلا كلذ نم مزل «ءاوتسالاب قولخملا
 . معن :لوقيس ؟ادوجو هلل تبثت

 .معن :لوقيس ؟اتاذ هلل تبثت له :لوقن

 .ال :لوقي ؟قولخملا دوجوك هللا دوجو نأ ىرت له :لوقن

 .ال :لوقي ؟قولخملا تاذك هللا تاذ نأ ىرت له :لوقن

 كنأل «قولخملا ءاوتساك سيل هللا ءاوتسا :لوقن نحن نذإ
 فلاخم دوجولا نأو .تاذلل ةفلاخم تاذلا نأ تدقتعا اذإ
 ةفصلا نأل .ءتافصلل ةفلاخم تافصلا :لوقت نأ كمزل .دوجولل
 .فوصوملا كلذ بسحب تناك «فوصوم ىلإ تفيضأ اذإ

 !اهتوقل اي :لوقتف '''ةرمت عمق لمحت ةلمن تدهاش اذإ
 نم ربكأ يهو  ةرمت لمحي الجر تيأر اذإو .ةيوق اهنأ دقتعتو
 ؛لجرلا اذه ةوقل اي :لوقت الف «تارمت رشع لب  ةرمتلا عمق

 .هب قيلتو «هبسحبو «هبسانت فوصوم لك ةفص نأل
 الو ءريرسلا ىلع انئاوتساك سيل شرعلا ىلع هللا ءاوتساف

 .ريعبلا ىلع انئاوتساك

 : مسجلا : عبارلا مزاللا -

 ةلطعملا هيلع نطنطي يذلا مسجلا ؟مسجلا ام كاردأ امو
 اذإ - نولوقي «ةبابرلا ىلع وهللا بحاص ةنطنطك تسيل ةنطنط
 مسج هنأب هتفصو دقف قلاخلا اهب فصت ةفص لك :- اوءاش

 قلعتت يذلا وهو ءاهوحنو ةرمتلا ىلع ام :ٌعَمِقلا :رينملا حابصملا يف لاق )١(
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 03 لوؤملاو رهاظلا
 ےس س س لل
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 لباق وهو الإ مسج نم ام هنأل «بيكرتلا مزلتست ةيمسجلاو

 . بكرم وهف ؤزجتلل لباق لكو .ؤزجتلل
 ‹قلاخلل ةبسنلاب اذه ناك اذإ هنأ مكاتأ نيأ نم :لوقنف

 ؟اذه مكل لاق نم «ضعب ىلإ هضعب راقتفاو بيكرتلا مزلتسي
 ةلتك نم ام هنأو «تاقولخملا يف دوجوم هنأ انضرف اذإ اذه

 0 ال قلاخلل ةبسنلاب هنكل ؛ ةئزجتلا لبقت اهنأل « ةبكرم يهو الإ

 ا لونعت 0

 ران ل ا ماا

 .ءيش كلذ

 نم ةنوكملا ةقولخملا ماسجألا هبشي ام مسجلاب متدرأ نإو -

 .«قولخم ريغ قلاخلا نأل «قلاخلل ةبسنلاب تبثي ال اذهف ءرصانعلا

 اهضعب مضني ءايشأ نم ًانوكم ًاقولخم سيلو «يدبأ يلزأ قلاخلا

 . مسجلا نوكتي ىتح «ضعب ىلإ
 لطاب وه ام اهنم «ةلطاب اهلك مهمزاول نأ نيبت اذهبو

 هي ا ا ا ءًالصأ

 تارابعب ءايشألا هذه ess :ةيومحلا ىوتفلا يف مالسإلا

 «لوقلا فراخز نم تيسك امب 8 لهاجلا اهبسحي «ةبيرغ ةليوط

 : ليق امك اهنكلو

 روسكم ٌرساك لکو اّقح  اهلاخت جاجزلاك تفاهت ججح

 يفن اهيلع اونب يتلا ةيلقعلا هوجولا نأ هللا دمحب  مهملا



 لوؤملاو رهاظلا 0 : اظل

 نو جاوب ىباو روب يب رن او باو واو و هوا و هوه هه هوه © هه © © © © © © © ٠ © © © © © © © © © © © ه 8 8 © 9 »© 98 898 © » © 98 » ©

 ةريصبلا نيعب ال :قحلا ىلإ اورظني ملو «ةدساف اهلك تافصلا

 نيعب الإ رظني ال روعأ رصب نيع الإ ءرصبلا نيعب الو «ةميلسلا
 .ةدحاو

 ام «ليلق مويلا ةبلطلا :تلقل ينيع ىدحإ تددس ول انأف
 . يناثلا بناجلا ىلإ ترظن ام يننأل .مهفصن الإ ءاج

 ءرخآلا بناجلا نوعديو «ةلدألا نم بناجب نوذخأي مهف
 .قحلا نيبتل اذهو اذهب اوذخأ ول نكل

 نكل «تافصلا نوتبثي ليثمتلا لهأ :كلذ نم سكعلا ىلعو
 «تابثإلا بناج ىلإ الإ اورظن ام مهنأل ءةلثامملا هجو ىلع
 . يفنلا بناج اوكرتو



 أ ٥ ظ حينا

 e 8 هو
 ea بسلا اھا

 .هقيرعت ©

 . لقنلاو ةلازإلا :ةغل خسنلا

 هللا لاق ءاخسن ءْخّسني «خّسن ردصم : خسنلا (خسنلا) :هلوق

 ٠٠١[. :ةرقبلا] «اهسنُن وأ ٍةياَء نم خست اَمإ# :ىلاعت

 :مهلوق هنمف لوألا ىنعملا امأف (لقنلاو ةلازإلا :ةغل) :هلوق

 راص تعلط اذإ سمشلا نإف «هتلازأ : ينعي «لظلا سمشلا تخسن

 .لوزي ىتح لظلا اذه صلقت تعفترا املكف «لظ صخاش لكل

 يأ «باتكلا ٌُتخسن :مهلوق هنمف يناثلا ىنعملا امأو

 مل كنأل «هتلقن :لوقت نأ حصي ال :ةفسلفتملا ضعب لاق

 تبتك اذإ كنأل «ىلوألا قاروألا ىف قاب لوألا باتكلاف «هلقنت

 نرل ىف اعد وام لک ا ف لح كاع اعلا

 هبشي ام) ةملكب ربعت :اولاقف :ةقيقح اهلقنت مل كنكل «ديدجلا
 .داريإلا اذه دروم انيلع دروي ال ىتح .(لقنلا

 ينإ :هل لوقت ناسنإ يأ نأل ءريسي رمألا :لوقن نحنو

 E فرعي ؛لوصألا باتك تلقن وأ عنقتسملا داز تلقن

 يف اهتعضوو لوألا قرولا يف يتلا فورحلا تذخأ كنأب ىنعملا

 هتبتك كنأ :ىنعملا نأو ءًادارم سيل اذه نأ فرعيو «يناثلا قرولا

 . الوأ هبتك نمم ىلوألا ةرملل هك وأ ءاةناثا# ةرم

 .ريسي اذه يف فالخلا لاح لك ىلع



 تحد ۳۹۹ |

 ليلدب هظفل وأ يعرش ليلد مكح عفر : احالطصاو

 .ةنسلاو باتكلا نم

 ةملكو «نييلوصألا حالطصا يف ينعي (ًاحالطصا) :هلوق
 ةملك درت امك ءاهانعم ام يردن ال اننكلو ًاريثك درت «حالطصا»

 :اهانعفم فرعي الو ارگ يماعلا ىلع «هللا ناحبس»

 نم «ًاحالتصا» اهلصأو ءءاتلا نم ةلدبم ءاطلا :لوقن
 ىلع اوقفت تاو مهنيب اميف اوحلاصت نفلا اذه باحصأ نأك .حلصلا
 . (ًاح الطصا» هانيمس يذلا ىنعملا اذه

 .اذه وه نفلا اذه باحصأ هيلع حلاصت يذلا ىنعملا :نذإ

 باتكلا نم ليلدب هظفل وأ يعرش ليلد مكح عفر) :هلوق
 .نيبتيس امك رظن هيف نکل «(يعرش ليلدب) :لوقي مهضعب (ةنسلاو

 . قاب ليلدلاو «ليلدلا مكح عفر : ينعي (ليلد مكح عفر) :هلوق
 .قاب همكح نكلو :(هظفل وأ)

 .نكمم اذهو :همكحو هظفل وأ

 ءولخ ةعنام يه لب «عيونتلل تسيل انه (وأ) :لوقن اذهلو
 مكح عفر وأ ظفل عفر وأ مكح عفر نوكي نأ ولخي ال : ينعي
 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيبتيس امك هجوأ ةثالث هلف ءظفلو

 ايعرش ًاليلد سيل ام هب جرخي :(يعرش ليلد) :هلوق
 كلذ هبشأ امو ءارمألاو ةالولاو ماكحلا نم ةرداصلا رماوألاك
 ًاخسن ىمسي ال ديدج رمأب اوتأو لوألا رمألا اوعفر اذإف
 رومألا نم لب ةيعرشلا رومألا نم سيل اذه نأل ءًاحالطصا
 .ةيعرشلا نع ملكتن امنإ نحنو «ةيعضولا ةيفرعلا
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 باجيإ نم هرييغت :يأ (مكح عفر) :انلوقب دارملاف

 . الثم ميرحت ىلإ ةحابإ نم وأ ةحابإ ىلإ

 نع ًارخأتم خسانلا نوكي نأ مزلتسي (عفر) :هلوقو

 .عوفرملا دعب نوكي عفارلا نأل «خوسنملا

 ةنس ةنسلاو «نآرقلا وه باتكلا (ةنسلاو باتكلا نم) :هلوقو

 355 هللا لوسر

 مكحلا عفر (هرييغت يأ (مكحلا عفر) :انلوقب دارملاف) :هلوق

 يأ يف ىقبي الف ءًايئاهن لوألا مكحلا ةلازإو «ةيلكلاب هرييغت : يأ

 .روصلا نم ةروص

 اعفر سيل صيصختلا نأل ءصيصختلا كلذب جرخيو

 نكل ؛خسنب سيلف «دارفألا نم درف نع مكحلل عفر لب «مكحلل
 كلذ نومسي دق نيعباتلاو ةباحصلا نم ءامدقلا دنع كلذ عم

 ْتَكَلَم ام وأ مهجر لع الإ :یلاعت هلوق يف مهلوق لثم «ًاخسن

 تيب اوج نآو» :هلوق اهخسن :اولاق [5 :نونمؤملا] س
 . سكع مهضعبو [7* :ءاسنلا] هني 1

 يف صيصختلا نأل ءاهتصصخ :ىنعي «اهتخسنا ىنعمو

 ا «ماعلا دارفأ ضعب نع مكحلا عفر هنأل «خسن ةقيقحلا

a 
 ىلإ ةحابإ نم وأ ء«ةحابإ ىلإ باجيإ نم هرييغت يأ) :هلوق

 يت
 .ءاروشاع موص :ةحابإلا ىلإ بوجولا نم خسن ام لاثم -

 ناك اذهف «ةئاملل ةرشعلاو فلألل ةئاملا ةرباصمو «ليللا مايقو

 . ةحابإلا ىلإ خسن هنكل ؛لوألا يف ًابجاو



 خسنلا 005

 دوجو وأ طرش تاوفل مكحلا فلخت كلذب جرخف

 وأ «باصنلا صقنل ةاكزلا بوجو عفتري نأ لثم «عنام

 .ًاخسن كلذ ىمسي الف «ضيحلا دوجول ةالصلا بوجو

 «رمخلا برش :ميرحتلا ىلإ ةحابإلا نم خسن ام لاثم -

 .هلل دمحلاو ؛ةريثك ةلثمألاو . .رمحلا موحل لكأو «ةعتملا حاكن

 «عنام دوجو وأ طرش تاوفل مكحلا فلخت كلذب جرخف) :هلوق
 ةالصلا بوجو وأ «باصنلا صقنل ةاكزلا بوجو عفتري نأ لثم

 : (ًاخسن كلذ ىمسي الف ءضيحلا دوجول

 ةسمخ هيلعف «لاير فلأ هدنع لجر :هطرش تاوف لاثم

 عفتراف «لاملا فلت لوحلا متي نأ لبق نكل «ةاكز لاير نورشغو
 «هيلع ةاكز الف كاف «لوحلا مامت وهو «طرشلا تاوفل بوجولا هنع هلع

 عفترا كل « قاب ةلأسملا مكح لصأ نأ ء خسن اذه : لوقن داف

 . طرشلا تاوفل صخشلا اذه نع

 رع ساو ديم اسوم

 . ءايقلا ىلع ةردقلا وهو .ءطرش تاوفل ق « ضرم

 اهباصأ ةلقاع ةغلاب ةفلكم ةأرما :عنام دوجو لاثم -
 نال « خس اذه :لوقن الو .ةالص اهيلع نیل : لوقن ‹ ضيحلا

 ةأرملا هله نع عفتراف ‹ ضيحلا وهو عنام لحو نكل « قاب مكحلا

 لب .ةبجاو ريغ اهقح يف ةالصلا تراصو «ةالصلا مكح ةنيعملا

 . سقف اذه ىلعو .ةمرحم يه
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 نأل «يعرشلا ليلدلا ظفل (هظفل وأ) :انلوقب دارملاو

 وأ «ءسكعلاب وأ .ظفللا نود مكحلل نوكي نأ امإ خسنلا

 امهادع ام (ةنسلاو باتكلا نم ليلدب) : انلوقب جرخو

 .امهب حسني الف ‹«سايقلاو عامجإل اك .ةلدألا نم

 نأل ءيعرشلا ليلدلا ظفل (هظفل وأ) :انلوقب دارملاو) :هلوق

 اعيمج امهل وأ ءسكعلاب وأ ءظفللا نود مكحلل نوكب نأ امإ خسنلا

 وأ ليلدلا مكح عفر :انلق انأ يف ببسلا وه اذهو (يتايس امك

 امهادع ام (ةنسلاو باتكلا نم ليلدب) :انلوقب جرخو) :هلوق
 : (امهب حسني الف ءسايقلاو عامجإلاك «ةلدألا نم

 حيحص عامجإ دجوي نأ نكمي الو هي حض ا امج

 الثل ءمهولا ةلازإ باب نم اذه لوقن نكلو ءادبأ صن فالخ ىلع

 .هب خسني عامجإلا نإ :لوقيف رمألا هيلع سبتلي وأ عدم يعدي
 زاوجب انلق ول اننأل «خّسنُي نأ نكمي ال عامجإلا نأ امك

 . عامجإلا ىلع جورخلا زاوجب انلقل هخسن

 ةحلصم اهيف كونبلا نأ ىلع سانلا عمجأ :لئاق لاق ول
 ادهن الج لاو هةم اهناو ءانلامو انةايضقتا ةدمقف

 !ابرلا ميرحت خسن عامجإلا

 نأ نكمي ال  عرشلا لهأ  ءاملعلا عامجإ ناك اذإ :لوقن

 .ىلوأ باب نم مهنود نمف «صنلا خسني

 انخسن ول اننأل ءهب خسني نأ نكمي ال سايقلا كلذك



 .نكمي ال اذهو «سايقلاب صوصنلا انمداصل سايقلاب
 هذهو «ًادبأ صنلل فلاخم حيحص سايق دجوي ال هنأ عم

 صنلا فلاخي سايق لك :طقف لوقن ال ءاهفرعن نأ بجي ةدعاق
 دجوي ال :لوقن اننكل .هلوقن نأ بجي حيحص اذهف ؛دساف وهف

 . قرف نيترابعلا نيبو «صنلا فلاخي حيحص سايق

 هانعمف ءدساف وهف صنلا فلاخي سايق لك :تلق اذإ كنأل
 .هدسفي صنلا نكل ؛ خيحص سايق صنلا ضراعي دق هنأ

 صنلا فلاخي حيحص سايق دجوي ال :ىرخأللا ةرابعلاو
 سايق دجوي ال نكل «صنلا هدسفأ مئاق سايق دا نمل ءًالصأ

 . صنلا فلاخي ًالصأ حيحص

 ىلع اهنأ ءاملعلا ضعب ركذ يتلا لئاسملا تناك اذهلو

 ‹سايقلا قفو ىلع اهنأ دجو ناسنإلا اهلمأت اذإ «سايقلا فالخ
 .كلذ هبشأ امو «حاكنلاو «ةراجإلاو ءةبراضملاو ءملسلا :لثم

 دعاوقلا فالخ :يأ (سايقلا فالخ ىلع) :مهلوق ىنعمو
 . ةماعلا

 :نذإ ؛سايقلا فالخ ىلع حاكنلا :نولوقي ءاملعلا ضعبف
 ىنعم اذه نأل !حيحصلا رظنلا فالخ ىلع نوحكني سانلا لك
 .(سايقلا فالخ ىلع)

 دعي كوز ترمن ةكمي «ةلوهخم ةف نال :اولاف
 نيعبرأ لاحلا بسح ىلع كتجوز ىقبت نأ لمأت تنأو «نيموي
 وأ نيموي وأ موي دعب تنأ اهقلطت نأ نكميو .ةنس نيسمخ وأ ةنس



55 
 e عفاوو :ًالقع زئاج خسنلاو

 ال ةلوهجملا ةعفنملا نأ :سايقلاو «ةلوهجم ةعفنملا :نذإ

 . اهيلع دقعلا حصي

 مودعم ءيش يف ملست فيك :نولوقي - ًالثم  ملسلا يفو ظ

 .''"«كدنع سيل ام عبت ال» :لوقي لوسرلاو

 . اذه يف ةلاطإلل ةجاح الو

 «ةنسلاو باتكلا :امه .ءطقف نيليلدب الإ خسن ال :نذإ

 هللا وه ماكحألا عرشي يذلا نأل ءامهب الإ خسنن ال هنأ حضاوو

 .هلوسرو هللا الإ ماكحألل عفار الف ؛هلوسرو

 كرتعم ًاضيأ اذهو (ًاعرش عقاوو ءًالقع زئاج خسنلاو) :هلوق

 عقو اذإ «لقعلا ركذن انلاب امف ًاعرش عقو اذإ :ليق نإف

 ؟رقي مل مأ لقعلا رقأ ءاوس ًاعرش

 فيعض صخش انبطاخ اذإ ىتح ىلقعلا زاوجلا انركذ :لوقن

 نوا سالا لك سل اإ لا رار لرقلاج ةاعمزلا دلا

 اذإ تموم الك نرمل ناك امو :نمآ نم الإ عرشلا لبقي ال «عرشلا
 ۳١[« :بازحألا] ہر نم ةر م € نأ سا سرو هلأ ىطَق

 .هلوسرو هللا رمأ نم ةريخ هل نوكي دقف نمؤملا ريغ امأ

 عرشلا عم لقعلاب هيلع لدتست نأ نكمي رمأ لك :نذإ

 ولغلاو ءيس دومجلاف ءدمجت الو لقعلا يف ولغت الو «هلعفاف

 . ءىس

 .(/6 ص) مدقت )010(



 الإ نكمي ام :لوقنو ًابناج هعدنو لقعلا لمهن اننوك : ينعي
 «عرشلا بناج فعضنو لقعلا لمعن اننوكو .أطخ اذه لا
 هذيملت هقفاوو ةيميت نبا ا اذهلو .أطخ ًاضيأ اذه
 ماكحلا لعجو سانلا رضأ ام :«ةيمكحلا قرطلا» يف ميقلا نبا

 ىتح «صوصنلا رهاظ ىلع دومجلا الإ هللا عرش ريغب نومكحي
 نيدماج اوراصف صوصنلا هذهب عرشلل ةدوصقملا يناعملا اوغلأ
 ام متنأ :اولاقو «ةالولا مهيلع لاطتساف «هنودعتي ال ظفللا ىلع
 ءايشألاب مهل نوتأي !يجرداف كشع اذه ام «ةسايسلا نوفرعت
 .ال :نولوقيف 2 اهديؤي يتلا ةلوقعملا

 رخآو .غامش هسأر ىلعو غامش هب اصب اندو ولف

 امهب انئجف «يغامش ينطعأ !دلو اي :لوقي هب قحلي سأرلا رساح
 !يضاق اي :سأرلا رساح لاق ًاقالطإ لقعلل رظني ال ضاق ىلإ
 ىلع ام انأو نيغامش هعم يخأ اذه «ططشت الو قحلاب اننیب مكحا
 . يغامش ذخأ « ءيش

 نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا» :ِةْلَك يبنلا لاق : يضاقلا لاقف
 يدنع تناك ول «هللا ناحبس :لاق «ةنيبب ئج 0 ”ركنأ نم ىلع
 ام الإو ةنيبب عئيج :لاقف . يسأر قوف نم هذخأو يلع اطس ام ةنيب

 ال غامشلا قراسو .فلحا :هيلع ىعدملل لوقي مث ءءيش كل

 .ًايذك فلحي نأ همهي

 يهو قحلا نابأ ام ةنيبلاف «عرشلا هيضتقي ام وه اذه سيل
 . انه ةدوجوم

 )4/*١7(. يقهيبلا ليكام/ 5 »111 م9 ينطقرادلا هاور )010
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 نكمأ ىتم هنأ ىلع ملعلا بلاط ثحأ ينأ دصقلا نكل

 .هكلساف يعرشلاو يلقعلا نيليلدلا نيب عمجلا

 دنع الإ ءامهضراعت نكمي الو «ناليلدلا ضراعت نإف

 دقف «هدصق يف ئيس وأ همهف يف رصاق وأ هملع يف رصاق صخش

 لقنلاب لقعلا برضي دصقلا ئيس نكل «مهف هدنعو ملع هدنع نوكي
 ءيش اذهو  ةنسلاو باتكلا  لقنلا نم سانلا رفني نأ لجأ نم

 .دهاشم

 الف «حيحصلا ريغ امأ «حيحصلا رظنلا انه رظنلاب يدصقو
 لد نسل 0 «  الضاأ هيل الدتسالا نكت

 خسنلا نأل :اولاق «خسنلا زوجي ال هنأ ىعدا ءاملعلا ضعب

 .ءافخلا دعب ملعلا وأ ءادبلا مزلتسي

 هب رّيغ ؛ديدج رمأ هل أدتبا هللا نأ :ءادبلا ىنعمو -

 يف لز نكل خسانلا يناثلا مكحلا اذه دارأ هنأكف ءمكحلا
 افوخ ‹خسنلاب نولوقي ال مهو .عنتمم اذه :لوقن كلذلف !لوألا

 .ةلعلا هذه نم

 تبثأ لوألا يفف :لهجلا دعب ملعلا مزلتسي وأ :نولوقي -

 سيل اذهو .هخسنف بسانم ريغ هنأ ملع مث ءًالهج مكحلا اذه

o oال م نار  

 دجوي نأ نكمي الو «خسن نآرقلا يف سيل :يناهفصألا ملسم وبأ
 .همالك هيجوت هللا ءاش نإ يتأيسا نكلو «خسنلا

 احلا کو لف لاد ارجو رص هلا "تاك دقو



 :نارمع لآ] 4ءوِسْفَن ل ليس مرح ام الإ ليت ل ل ناڪ
 .خسنلا نم عون صيصختلا نأل «خسن اذهو ۳

 ىسوم ةعيرش فلاخ نم :نولوقي - دوهيلا : ينعأ - مهنإ مث
 امل ةخسان ىسوم ةعيرش نأب نومعزي مهف :نذإ «لطاب ىلع وهف
 . مهسفنأل هنورقيو «مهريغ ىلع هنوركني فيكف ءاهلبق

 امو ءًاعرش عقاوو ءالقع زئاج خسنلا نإ :لوقن نحنو
 خسنلا نأل ؛ضوقنم ءافخلا دعب ملعلا وأ ءادبلا ةلأسم نم هوركذ
 .لاوحألا فالتخاب فلتخت مكحلاو «ةمكح ىلع ينبم
 نأ ينغلا ىلع بجون اذهلو ؛صاخشألاو .نكامألاو «تاقوألاو
 سيل يناثلا نأل ءريقفلا ىلع كلذ بجون الو هبراقأ ىلع قفني
 .كلذل لهأ لوألاو «عيطتسي ال امب همزلن الف «ةاساوملل الهأ

 «سانلا فالتخاب فلتخت ةمكحلاو «ةمكحلل ةعبات ماكحألاف

 مكحلا اذه نأ ملعي مكاحلاف ءمكاحلا ملع بسحب فلتخت تسيلو
 ةمأل وأ رخآ نمز يفو «بسانم ةمألا هذهل وأ نمزلا اذه يف

 سيلو «ةمكحلا ىضتقم وه خسنلا ناك اذهلف ؛بسانم ريغ ىرخأ
 ظ .ةمكحلا افلاخي

 - هللا همحر - يناهفصألا ملسم يبأ عم فالخلا اأو
 عفر نإ : ا و E ا ‹ يظفلف

 عفر وه امنإو : ات نوک چ ام ار وا هتوبث دعب مكحلا

 لاوحألا عيمج معي لزن اذإ مكحلاف ءرخأتم تقو يف مكحلل
 ةحابإو «ةعتملا ةحابإ ًالثم هللا لزنأ اذإف «نكامألاو نامزألاو
 اذه راص تمرحو خسنلا ءاج اذإف «ةمايقلا موي ىلإ دتمت ةعتملا



 )س غش
 .مكحلا هلو ءرمألا هذيب هللا نلف : التقع هزاوج اهآ

 هتمكح هيضتقت ام هدابعل عرشي نأ هلف «كلاملا برلا هنأل

 .ةيمح رو

 لكل ًاًماع ًاعفر سيلو «ةحابإلا دعب يذلا نمزلا يف مكحلل ًاعفر

 ىف ناك نامزلاف «نمزلا ىف صيصختلا باب نم اذه نوكيف «نامز

 ١ اتا راج خالا اج اف و اغ رمألا لوا

 نع مكتيهن تنك» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف يهنلاو

 مث «هلك نمزلا لمشي :نذإ «ةمايقلا موي ىلإ دتمي ''”"روبقلا ةرايز
 عفري ملف .يهنلا نم نمزلا ةيقب نآلا جرخ ««اهوروزف» :لاق

 .مكحلا رييغت دعب نم ناك يذلا نمزلا يف عفر نكلو ءًاقلطم

 . ًاحابم راصو لاز يهنلا نأو ءاذه لاق لوسرلا نأب رقي وهف الإو

 ريغ تراص مث «ةبجاو تناك ةرشعلل دحاولا ةرباصم نأو

 هل سيل «يظفللا فالخلاب اهيبش عقاولا يف هعم فالخلاف ؛ةبجاو

 جم

 لاح لك ىلعو خسن كانه سيل «صيصخت اذه :لوقي وهو
 . اضقانتم نوكي فيعضلا لوقلا نإف بلاغلا يفو «فيعض لوق وه

 هللا (مكحلا هلو رمألا هديب هللا نألف :ًالقع هزاوج امأ) :هلوق

 ؛ءاش امب مكحيو «ءاش امب رمأيف ءمكحلا هلو ءرمألا هديب

 ام هدابعل عرشي نأ هلف «كلاملا برلا - ىلاعتو هناحبس - هنأل

 ءءاش ام عرشي نأ هل «كلامو بر وه «هتمحرو هتمكح هبضتقت

 .ةمكحل الإ ًائيش عرشي ال هنأب نمؤن نحنف كلذ عمو

 .يردخلا ديعس يبأ نع (۳۸/۳) دمحأ هاور (۱)



 ا

 فل
 ؟دارأ امب هكولمم كلاملا رمأي نأ لقعلا عنمي لهو

 (؟دارأ امب هكولمم كلاملا رمأي نأ لقعلا عنمي له) :هلوق

 فيض يناتأ املكو «دبع يدنع ناك ولف «عنمي ال هنأ :باوجلا
 نأ قح كل ام :فيضلا يل لوقيف .ةوهقلا تاه !دلو اي :هل تلق
 يرمأو «ىلزنمل ىتأت نأ قح كل ام تنأو :لوقأف !اذب هرمأت

 اذه ؛يخأ اي .يتيب ىلإ يتأت كنوك نم ةيقحألا يف رهظأ يدبعل
 ١ | ىلع ركتم اذه سیلو «هيف فرصتأو اا «يکلم

 : ج تیت اب كديع رفات نأ كيلع ركب دجال نإ
 ع كل ل را ها ىل امم ارا هوا اا
 . هيف كيلع ركني هنأ مولعم اذه

 نم ىلجأو ءرهظأو «ىلوأو .ىوقأو «قثوأ انل هللا ةيكلمو
 عزانم ال ةقلطم ةيكلم انل هللا ةيكلمف اذهلو ؛هدبعل ديسلا ةيكلم
 ولف «عزانم اهيف هلو ةرصاق ةيكلم هدبعل ديسلا ةيكلم نكل ءاهيف
 لقن وأ قافنإلا ىلع مكاحلا هربجأ ةقفنلاب دبعلا اذه ىلع رصق
 .مكحلا هلو ؛هل درم الف ًاءوس هدابعب هللا دارأ ول نكل «كلملا

 «برلا ربدملا كلاملا وه لجو رع هللا ناك اذإ :نذإ

 نأ وأ «لبق نم هب مهرمأي مل امب هدابع رمأي نأ ركني دحأ الف
 . مهبر هنأل .«لبق نم هنع مهاهن ام مهل حيبي

 1 !خسنلا عنمي ال لقعلا :نذإ

 ىّقرت «ةيناث ةطقن هذه !هبتنا - خسنلا بجوي لقعلا نأ امك

 اذإف ء.خسنلا ضتقم دجو اذإ - بجوي هنوك ىلإ عنمي ال هنوك نم
 .هنع اوهن دقو ءيش يف دابعلل صخري نأ يضتقت لاحلا تناك
 :لاق ىلاعت هللا نأل ؛ًابوجو مهل صخري نأ ةمكحلا ىضتقمف



 1 سلا

 عرسي نأ .هدابعب ةنيمح رو هللا ةمكح ىضتقم نإ مث

 .مهايندو مهنيد حلاصم مايق هيف نأ ىلاعت ملعي ام مهل

 نوكي دقف «نامزألاو لاوحألا بسحمب فلتخت حلاصملاو

 ىف هريعغ نوكيو «دابعلل حلصأ لاج وأ تفو ىف مكحلا

 . ميكح ميلع هللاو سا ىرخأ 0 وأ تقو

 «بجوأ :بتك ٠٤[« :ماعنألا] 4دا هس لع کشر 7 ےیک

 ةميظعلا هتافص ىضتقم نكل بجو ]2 بلا نلع بجروت ا نسل
 .هردقلو «هعرشل ةطبارم ةمكحلا نوكت نأ

 دوجو دنع خسنلا بجوي لب «عنمي ال لقعلا نآلا راصف

 : لاق اذهلو ءهببس
 ام مهل عرشب نأ :هدابعب هتمحرو هللا ةمكح ىضتقم نإ مث)

 بيترتلل (مث) (مهايندو مهنيد حلاصم مايق هيف نأ ىلاعت ملعي
 .كلذل ةفاضإ :ىنعي ينعي «يخارتلاو

 ِهسْفَن لع کیر حسك » نر رم یش ااه ملر

 ا yT :هلوقو «[04 :ماعنألا] 4َا
 2ڑ

 ىس كرنب نأ ناضإلا بسحيأ# :هلوقو [ناخدلا] 409 تيبعل انّه

 . [ةمايقلا] ©

 :نذإ «لطاب هعرش يف الو ثبع هللا قلخ يف دجوي الف
 هتمحرو هللا ةمكح ىضتقمب هنإف اسم نوک امنأ اذ يق

 .دب الو عرشي

 هوك وقف تلا لاوحألا بسحي فلتخت حلاصملاو) :هلوق

 لاح وأ تقو يف هريغ نوكيو «دابعلل حلصأ لاح وأ تقو يف مكحلا

 دابعلا ىلع - لجو رع - هللا بجوأ (ميكح ميلع هللاو .حلصأ ىرخأ



 ينا اويلي دوُرِدَص نورم كني نکی نإ# :ودعلا اوقال اذإ
 9 نر نيرباصب اوسيلف نيتئام اوبلغي مل نإف ا :لافنألا]

 4 توهقفي موق مهنا اورقک تريلا س اكل الغي هَ أَي مكحلُم
 ءاهتيمهأل ةبجاو ودعلا ةرباصم نأ ىلع لدي اذهو ٦١[.« :لافنألا]

 .ةرشع ىلع دحاو :ةبسنلا هذه عم ىتح بجاو داهجلا نأو
 ؛هللا هففخو دابعلا هللا محرف «ةقشم هيف راص باجيإلا اذهو

 € ا ا هح سلا :ىلاعت لاق
 نينا اوبي تأ مكي نکي نو نيام اوبل ةرِاَص ةت

 فتاك التم .[لافنألا] * 6 يصل مم ُهَن هلآ ندب
asتففخ مث «ةليللاو مويلا يف  

 ةمكحلا هتضتقا اذإ بتا بوجو يضتقي لقعلا راصف
 .حلاصملا ناعبتت ةمحرلاو ةمكحلاو «ةمحرلاو

 ؟مهيلع درن مبف ةءادبلاب نوينالقعلا لدتسا اذإ :لئاق لاق ول

 اذهب ملاع هللا نأل ؛ةءادب كانه سيل :انلق :باوجلا
 ةءادبلا يف «نيعم تقو يف يهني تباث مكحلا نأب ملاع .اذهبو

 ريل سرك امتإوو ‹ءيشلاب املاع نوكي ال

 دابعلا حلاصم تناك اذإ :نولوقي نيقرشتسملا ضعب نأ ركذي

 وأ «نينس رشع يف مالسإلا فلتخا اذإف ءرخآل نامز نم فلتخت
 لدي اذهو ؟نامزألا ةيقب ىف فلتخت نأ اهل وعدي امم اذه سيل
 ؟ةنمزألا عيمجل حلاص ريغ مالسإلا نأ ىلع

 ةنس نيرشعو ثالث وأ رشع ىف فلتخا :لوقن نأ باوجلاف
 مولا # :هباتك يف لاق هللا 5 .حلاصملا تفلتخا  ةلاسرلا ةدم -



 تكلا ب
 ظ : اهنم ةلدألف ًاعرش هعوقو امأو

 OTE حسنت ام :ىلاعت هلوق ١

 ٠١٠١5[. :ةرقبلا] 4اھل ا آهن ريع

7 er سا 

 ةسسأو هدعاوقب لمك نيدلاف «[۳ :ةدئاملا] کند کک تلم أ

 الإ «ةمايقلا موي ىلإ دجوت ةيئزج ةلأسم نم ام اذهلو ءهلوصأو

 ءاملعلاف «ءاملعلا مدلك يف ال ؛ةنسلا ف قا نآرقلا يف اهلح دجو

 ءاملعلا مالك يف علاطت ًانايحأ ءءايشألا ضعب مهتوفت هللا مهمحر

 اهوركذي ملو ءمهمالك يف اهمكح دجت الف ‹ لئاسملا نم ةلاسف

 وأ «ماع يف امإ :اهدجتف ةنسلاو باتكلا ىلإ عجرت مث :ًاقالطإ

 توفي يذلا نكلو «لمكأ لماك نآرقلاف «كلذ هبشأ ام وأ ‹ قلطم

 مهدنع نوكي ال ينعي ملعلا وأ مهفلا يف روصقلا :نآلا سانلا

 كانه نأ عم ‹ صرصنلا هذه الإ عرشلا يف دري مل هنأ نونظيف ملع

 مكف مهفلا مهدنع سيل وأ ءاهوفرعي مل ةحيحص ىرخأ ًاصوصن

 :ثلاثلاو «ةئام :يناثلاو «دئاوف رشع لوألا هنم ذخأي صن نم

 ٠ .ءيش ال :عبارلاو «ةدحاو ةدئاف

 :اهنم ةلدألف ًاعرش هعوقو امأو) :هلوق

 وأ اهم ريع ِتأَ اهن وأ هياء نم حَسن ام :ىلاعت هلوق - ١

 ةيطرش ةلمجلا هذه نأ :ةلالدلا هجوو (7 :ةرقبلا] هلم

 :لاق لب «ةيآلا خسنن ال :- لجو رع - او سما

 ٠١[ :ةرقبلا] «اهلمم وأ آنتي ريع تأت اًهسنُت وأ ياء نم حس خسنت ام

 ىلع ليلد ماق اذإ الإ طورشملاو طرشلا دوجو يضتقت : ةيطرشلاو
 نوكي اذه ىلعو «خسنلا عانتما ىلع ليلد دجوي ال انهو «هعانتما

 .ًاعرش خسنلا عوقو ىلعو «خسنلا زاوج ىلع ليلد ةيآلا يف



 س س
 5 :لافنألا] کن هلا َفَقَح َنَكلآ# :ىلاعت هلوق - ۲

 نم ةمكحلا يف حضاو آني ريع ِتأت :لئاق لاق نإف
 نوكي فيك اهلي ْرأ# :نكل ءريخ وه امب يتأي هنأل .خسنلا
 !؟ثبع الإ اذه لهو «هلثم ىلإ ءيش نم خسنلا

 ءهجو لك نم ةلثامملا اهب دارملا سيل انه ةلثامملا :لوقن
 ام فالتخا عم ءطقف ةروصلا يف ةلثامملا دارملا نوكي دق لب
 .دحاو لك ىلع بترتي

 : ينعي «ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا خسن : الثم
 «ةبعكلا وأ سدقملا تيب لبقتسي نأ نيب هدنع قرف ال فلكملا

 ىلإ هجوتلاف «كلذ ىلع بترتي اميف فلتخي نكل .دحاو لكلاف
 ىلع تيب لوأو ضرألا هجو ىلع تيب لضفأ وه يذلا هللا تيب
 تيب ىلإ اوهجوتي نأ نم دابعلل حلصأ هنأ كش ال «ضرألا هجو
 : :نسدقملا

 دوهيلا هثدحأ امم هنإ :ليق سدقملا تيب ىلإ هجوتلا نأ ىلع
 نبا مالسإلا خيش ركذ دقف «ءايبنألا ةلبق سيلو ء«ىراصنلاو
 نأ :هريغو «نييقطنملا ىلع درلا» باتك يف هللا همحر  ةيميت
 اغ او ىرايصتلا نأ ولا كلر. تاعا ميل اف ةعكلا
 !ابصعت سدقملا تيب ىلإ هاجتالا اولعجو

 وهو «لصألا ىلإ در هنأل ءًابجاو انه خسنلا نوكي :نذإف
 اهنكلو «هجو لك نم تسيل ةلثامملا تراصف .ةبعكلا ىلإ هجوتلا
 تاسوسحملا يف عقت دق ةروصلاب ولو ةلثامملاو «ةروصلاب ةلثامم
 .تاالوقعملا يفو

 ء[د< :لافنألا] 4ع هلا َفَّنَح نل :ىلاعت هلوق  ؟) :هلوق



cn 
 رييغت يف صن اذه نإف «[۱۸۷ :ةرقبلا] *َنَهورْسي ناف#

 .قباسلا مكحلا

 مكحلا رييغت يف صن اذه نإف 1187 :ةرقبلا] 4ًشورك نال
 لدي ؛رضاحلا تقولل فرظ وه يذلا 21 :هلوقف (قباسلا

 . كلذ فالخ ىلع نآلا وهف اذه قبس ام نأ ىلع

 يف اذه [17 :لافنألا] کم E للا : لوألا لاثملا

 اورباصي نأ دابعلا ىلع  ىلاعتو هناحبس - هللا بجوأ «ةرباصملا

 نإ لالا لع يؤم ٍضرح ُىَّبلأ ايأكي## :لاقف ءمهلاثمأ ةرشع

 مل هناي کیک یک إو ا و هنت اک

 نأ :لاق مث «ةرشعب دحاولا [10 :لافنألا] «ًاوُرْمَك بلا سَم املأ

 ٌهَرِاَص ئاي مُكحنَم كي ناک اقص مكيف كلأ لَو ہک هلا َكَّنَخ
 ٠١[. :لافنألا] «ِنْيَمْلَأ اَبِْنَي فلآ كي نکی نإَو ْنْيئئأِم اولي

 لقأ لوألا يف جتا :ةيقيكلاو كلاب اه للا

 نأ نم دشأ ةئام كعجشي نئلف ؛ًاعيجشتو ًافتاكت ّلقأو ءًاددع

 اوي هاي مڪي نک نإَوإ»9 :لاق اذهلو 0 كعجشي
 تعبر .ودعلا نم ناتئام كلباقم ناك اذإف .[10 :لافنألا] ياكل

 ةعست كعمف ةئام متنك ول اا يوم

 .نيعستو ةعست نم لقأ كل رشع ةعستلا عيجشتف «نوعستو

 ىنعي [1417 :ةرقبلا] *َنهوَرْشي َنكلاف# : يناثلا لاثملا -

 ê ناسنإلا ىلص اذإ موصلا ضرف ام لوأ ناكو «ءاسنلا

 ا ا لكألا هيلع مرح «ءاشعلا لبق مان وأ ةرخآلا

 اذه هللا خسنف «نيملسملا ىلع كلذ قشف «كاسمإلا هيلع بجوو

 ىح اويَرْشَأَو 7 و مک هلا بك ام اوغشاو نهورشب ناف :لاقو



m-س  
 روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك١» مهي هلوق - ۳

 .روبقلا ةرايز نع يهنلا خسن يف صن اذهف .«اهوروزف
 هخسن عنتمي ام ©

 يلب امك خلا حي
 12101111 هلحم خسنلا نال رابخألا - |

 لب ميوا يأ رك رجلا نم رونألا طبل نو ضيا طبل كل ب  Geدع 7
 .حضاو اذه يف خسنلاف [147 :ةرقبلا] کا

 : يتأي اميف خسنلا عنتمي

 هنأل ءاقلطم اهخسن نكمي ال رابخألا (رابخألا ١١ :هلوق
 . هضقاني امب يتأي مث «ءيشب هللا ربخي نأ ليحتسي

 هاد .ربخ اذه «دلبلا ديز مدق :كل تلق ول انأف
 لا امإ : نيرمأ لمتحي اذهف .دلبلا ديز مدقي مل : تلق نعاس: وأ

 . مهوتم وأ «بذاک

 .مهولا وأ بذكلا هيف ليحتسي هللا ربخو

 [رجفلا] © نص اتص كلمْلأو كير ءاجو# :ىلاعت هلوق ًالثمف
 .ءيجي ال :لوقي صن يتأي نأ نكمي ال

 هاج ٌدَقَف ب مل نأ َدَعاَملَأ الإ َيوُرَظَي لهف# :ىلاعت هلوقو
 ءاج ام :لوقي صن يتأي نأ نكمي ال «[۱۸ :دمحم] «اهطارش

 ظ . اهطارشأ

 كلذ ريغو ًاحلاصو ًادوهو ًاحون لسرأ هنأ ىلاعت هللا ركذو
 الو ًاحون لسرأ ام :لوقت صوصن يتأت نأ نكمي الف «مهممأ ىلإ

 هلحم خسنلا نأل) :لوقي اذهلو «ليحتسم اذه ؛ًاحلاص الو ًادوه
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 ۳ خمنلا

 نوكي نأ مزلتسي نيربخلا دحأ خسن نألو ءمكحلا

 .هلوسرو هللا رابخأ ىف ليحتسم بذكلاو :ًايذاك امهدحأ

 ميلا ريكا ا و نوكي نأ الإ مهللا

El[16 :لافنألا] ةيآلا » Eءرمألا ٠ 058 ربخ اذه  

 مكح عفر :هفيرعت يف قبس اميف انلق اذهلو «ةدحاو هذه (مكحلا

 . خسنلل ام تسل راخألا : نذإف « يعرش

 و نوكي نأ مزلتسي نيريخلا ي فا نواز :ًايناث

 :(ًاههو وأ) : اندز انتيل (ًايذاك

 :لاق اذهلو « لجو رع هللا قح يف ليحتسم اذهو

 رابخألا :لوقن كلذل (هلوسرو هللا رابخأ يف ليحتسم بذكلاو)

 عنتمي الف ربخلا ةروصب ىتأ مكحلا نوكي نأ الإ) :هلوق

 ءاج يذلا مكحلا اذه نألو ء«مكحلا ىلع درو خسنلا نأل (هخسن

 يف الإو «ةغيصو أظفل ربخلا ةروص ىلع ناك امنإ ربخلا ةروص يف

 .مكح هنإف ةقيقحلا

 الني رص َنوُرْنِع کنی یکی نإإ» :ىلاعت هلوقك) :هلوق
 هناي مكحنم نک نإو## :اهرخآو ((10 :لافنألا] ةيآلا 4. . تام

 ه :لافنألا] «أوُرَمَك بلا نع املأ الغي

 ريضيلو «ءاوربصا :ىنعملاف (رمألا 0 نإف) :هلوق

 هلوق يهو ءاهدعب يتلاب تخسن هذهف 4 نيتئام مامأ نورشع مكنم



 تكلا ظ 4٤

 : ىلاعت لوق يهو اهدعب يتلا ةيآلا يف هخسن ءاج اذلو
 کی نإك اقص کف ےک َمِلَيَو ہک هلا فح لا
 .[+ :لافنالا] يمام اولي ٌهَراَص هئا منم

 :ناكمو نامز لك يف ةحلصم نوكت يتلا ماكحألا -

SSنكي نكي نإ امص مكيف تأ مو مکن هلآ َفْقَح لآل  

 نل ايني تأ مك ن نو ننام ويني ُةَرِلَص لاي مت
 ت ر

 . [لافنألا] © َنربِدَّصلَ عم هللاو

 ررر هك َّنهسفنأب سضيرتب تقلطملو# :ىلاعت هلوقكو

 ءأدتبم : * ٌتَقْلْطُمْلاَو 0 ألا ىنعمب ربخ اذه ء[؟4١1 : ةرقبلا]
e 

 .ًادتبملا ربخ ةلمجلا 4 یر

 نيري اجوزأ نورديو مكن نقوي يدلاو# :ىلاعت هلوقكو
 .رمألا ىنعمب ربخ ًاضيأ انه «[74 :ةرقبلا] #ًحهسفنأب

 رمألا ىنعمب ربخلا ءاج اذإف ءرمألا ىنعمب يتأي دق ربخلاف
 .فلؤملا اهركذ يتلا ةيآلاك .خسنلا هيف نوكي نأ نكمي هنإف

 (ناكمو نامز لك يف ةحلصم نوكت يتلا ماكحألا - ۲) :هلوق

 ءاهخسن نكمي ال ناكمو نامز لك يف ةحلصم نوكت يتلا ماكحألا

 ًاضعب اهضعب خسني امنإو .اهيلع ةقفتم اهلك عئارشلا تءاج اذهلو
 امك ءرئاعش ال عئارش ربتعت يتلا رومألا يف ةدحاولا ةعيرشلا يف
 ٤4۸[. :ةدئاملا] جاهم ٌةَعْرْس مكن اتلعج i اَنْلَمَج لڪل # : ىلاعت لاق

 اهنأل .خسنلا اهلخدي نأ نكمي هذه .عئارش ربتعت لاف

 ال هذهف نيدلا رئاعش نم ربتعت ىتلا امأ «ناكمو نامز لكل ةعضاخ
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 ير مرح اَمَّنِإ َلْق# :ىلاعت هلوق كلذ نمو (ديحوتلاك) :هلوق
 ام سي ارش نأو حلا ريب قب در ا

 .[فارعألا] €( َنَوملَمك ال ام هلأ لع الوقت نأو اننطلس وہ ل د

 :ةلم لك يف ةمرحم ةسمخلا رومألا هذه :اولاق

 .نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ١
 . مثإلا - ۲

 ريغب يغبلا ٠

a : نأ ٤ 

 .نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأ

 .ناكمو n اهنأل ر لا ينرارع» هذه

 E ءادبأ خسني نأ نكمي ال ديحوتلا : ًالثمف

 ( اميه وب اوکرشد الو هللا كيان :ىلاعت هللا لاق «ناکمو نامز

 اوكرشأو هللا اودبعت ال :لوقت ةيآ يتأت نأ نكمي ال ۳١[« :ءاسنلا]

 «ةقباسلا عئارشلا يف الو انتعيرش يف ال ؛ليحتسم اذه !هب

 لوُسر ني تنی نم اَكَلَسرَأ امو :ةلم لك يف هب رومأم ديحوتلاف
 . [ءايبنألا] <02 نودع أنأ لإ لإ آل مآ هل یو لإ

 رمأ دق هللا سيلأ ء.خسني نأ نكمي لب :سانلا ضعب لاق

 ؟مدآل دوجسلاب

 ةكئالملاو «ةدابع راص هب هللا رمأ نيح مدآل دوجسلا :لوقن

 ال هللا رمأل يلتمس مدآل اودجس « هلل مهدوجسك مدآل اودجس ام

 .ةدعاقلا هذه يف ضقن الف ذئنيحو هللا مظعي امك مدآل ًاميظعت



 ا ت11 لا

 SERGE GET Ew ‹تادابعلا لوصأو «ناميولا لوصأو

 لتق اذإ اميس الو «بونذلا رئابك نم مارح «لتقلا تيأرأ

 ةالصلا هيلع ميهاربإ هب رمأ امل نكلو «هبراقأ نم ًادحأ ناسنإلا

 .- لجو رع - هلل ةبرقو ةدابع راص مالسلاو

 . هيهاون بانتجاو هرمأ لاثتماب هتعاطب نوكي هلل دبعتلا نأ مهملا

 - مالسلا هيلع - فسوي ةروس يف دوجسلا نم معلا امو

 ا یوا 4022: ل ار ملا لع هييوبأ عفو

 ًادوجس یس هنأو ءانحنالا انه دوجسلاب دارملا 5 : ليف

 باب نم ال ةيحتلا باب نم كلذ نولعفي اوناك مهنإ :ليقو «مهدنع
 . كرشلا ىلإ يدؤي ميظعت هنأل ءانتعيرش يف اذه خسن دقو «ميظعتلا

 هتكئالمو هللاب نمؤت نأ كيلع بجي (نامبإلا لوصأو) :هلوق

 !ءالؤهب نمؤن
 ‹خسنت نأ نكمي ال تادابعلا لوصأ (تادابعلا لوصأ) :هلوق

 فالتخاب فلتخت اهنكل «جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا :لثم

 . الف ةدوجوم ريغ نوكت نأ امأ ءممألا

 0 هلوقك انلبق نم عرش يف ةدوجوم ةالصلا
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 اي َنآََو## :ليعامسإ نع لاقو ٠٤[« :هط] *ىركزل هولا

 . [ميرم] 6€ اًيِضرَم بير دنع ناو ركزو َةرَلَصْلأ

 ترِذلا َلَع بِك انگ :مايصلا يف ىلاعت لاقو
 . [۱۸۳ :ةرقبلا] 6

 .[/ ۷ :جحلا] «الاحبي



(mm ىس 

 ام خسني دق نكل «خسنت نأ نكمي ال تادابعلا لوصأ :نذإ

 اهطورش ىف تادابعلا ريغتت نأ نكميف «ةدابعلا ىف ًافصو نوكي

 .- لجو رع هللا ةمكح هيضتقت ام بسحب اهتيفيكو

 مركلاو فافعلاو قدصلا نم «قالخألا مراكمو) :هلوق

 ( ظ : (ةعاجشلاو

 هللا رمأي نأ نكمي ال «ناكمو نامز لك یف هب رومأم قدصلا

 .ةمأ لك ىفو ‹ةلم لک یف قالخألا مراكم نم هنأآل ‹ هفالخب

 نامر نك ةن روما حاولا نع تالا فأ

 له# : ىلاعت لاق كانا هم نكمي ال «هب رومأم : مركلا -

 . [تايراذلا] 409 بمحل مهر ٍفْيَص ُثيِدَح كين

 «خسنت نأ نكمي ال «قالخألا مراكم نم ًاضيأ ةعاجشلا - '

 يفو ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هللا ركذ دقو ءاهيلع حدمي ناسنإلا نأل

 بر :نولوقيو نولتاقي اوناك مهنأ نيقباسلا ءايبنألا نع اهريغ
 ِرْوَقْلا لع او اَنماَدْنأ تب شا ن اتو و ا غا
 ۱٤١[. :نارمع لآ] 4َنِرْفكْل

 لذبو «مرك لاملا لذب نأ :ةعاجشلاو مركلا نيب قرفلاو

 ا

 ةعاجشلا نكلو ءًاريخ ناك اذهو اذه ناسنالل عمتجا نإف



 س ®

 CENET ا OES 1 كرشلاك :ناكمو نامز

 ضعب يأر ىلع الإ لاملا نم ىلغأ سفنلا نأل ءًاحدم مظعأ
 ىلغأو سفنلا نم زعأ لاملا نأ نوري ءالخبلا ضعب نإف «ءالخبلا

 .ةميلسلا ةرطفلا يوذ ىلع يمالك نكل «سفنلا نم
 لذبي اذهلو «لاملا نم ناسنإلا ىلع زعأ سفنلا نأ كش ال

 نوهتو «هندب ةحص لجأ نم هلام نم صيخرو لاغ لك ناسنإلا
 ريخ» :ةيقيقحلا ةقدصلا ىف يب لوسرلا لاق ىتح ءايندلا هيلع

 ىشختو ىنغلا لمأت .حيحش حيحص تنأو قدصت نأ ةقدصلا
 : تلق - توملا تيأرو - موقلحلا تغلب اذإ ىتح لهمت الو ءرقفلا
 . ثراولل : يأ «نالفل ناك دقو ءاذك نالفلو اذك نالفل

 نأ مكيصوأ :لاق توملا دهاش امدنع ناسنإلا اذهف

 ةبلط ىلع رخآلا هثلثبو «داهجلا يف يلام ثلثب ينع اوقدصتت
 !قرطلا حالصإ يف رخآلا هثلثبو «ملعلا

 !هرذبي بهذ هريغل لاملا ناك امل هنأل .ًاقدصتم اذه سيلف

 ةفخو «ةءورملا نم كلذ وحنو :ىنعي (كلذ وحنو) :هلوق

 ال اذه لك ؛قالخألا مراكم نم اذه ريغو «ةماستبالاو «سفنلا

 . خسني نأ نكمي

 نامز لك يف حيبق وه امع يهنلا خسن نكمي ال كلذكو) :هلوق
 «ناكمو نامز لك يف حيبق وهو «هنع يهنم كرشلا (كرشلاك «ناكمو
 .هللاب اوكرشت نأ مكل :لاقي نأ نكمي الف ‹«خسنی نأ نكمي الو



 ل غشا
 لخبلاو روجفلاو بذكلا نم ؛ قالخألا ئواسمو .رفكلاو

 عفدو دابعلا حلاصمل اهلك عئارشلا ذإ «كلذ وحلو ‹نبجلاو

 هللا مرح دقف ؛ناميإلا دض وه يذلا رفكلا (رفكلاو) :هلوق

 نامز لك يف ةدسفم هنأل «هميرحت خسني نأ نكمي الف ءرفكلا
 .ناكمو

 ءنبجلاو لخبلاو روجفلاو بذكلا نم ؛قالخألا ئواسمو) :هلوق
 : (كلذ وحنو

 .هنع يهنلا خسني نأ نكمي الو «هنع يهنم بذكلا

 ؛دوسأو ضيبأ ناعون بذكلا نإ :سانلا ضعب لوقي

 !زئاج ريغ دوسألاو ءزئاج ضيبألاف

 ابأ نإ ىتح ءًادبأ ضيبأ هيف سيل «دوسأ بذكلا لك :لوقن

 اَ لوسرلا تافص نع لقره هلأس امل  هرفك يف وهو  نايفس
 كلذ يف بذكي نأ هتحلصم نم هنأ عم .بذكي نأ عاطتسا ام
 . ابك يلع اورثؤي نأ ديرأ ال :لاق نكل ؛تقولا

 عمو «هنوبيعيو بذكلا نودقتني مهرفك يف رافكلا ىتح
 ةراطش هنأ ىريو بذكلا حيبتسي ْنَم مويلا نيملسملا نم فسألا

 مهشلا لجرلا وه لاتحملا بوذكلا ناسنإلا نأو «ةراهمو

 !ةيفاعلا هللا لأسن ؛ عاجشلا

 نأ نوري هللا ىلإ وعدت يتلا تاعامجلا ضعب نإ ليق دقو

 نم بذكي نأ ًادبأ زوجي ال اذهو زئاج ةوعدلا ةحلصمل بذكلا

 . لطاب ىلع قح ىنبي نأ نكمي الو «ةوعدلا لجأ



 نم تعقو ةيروت الإ كانه سيل ؟ةوعدلا ىف بذكلا نيأو

 «ةوعدلا بناج يف ًانايحأ تناك «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ
 . ابذك سيلو هلهأ نعو هسفن نع عفدلا بناج يف ًانايحأو

 تيأر انأ هللاو :قساف صخشل لوقيف مهدحأ ىتأي نأ امأ

 .هللا رمأ ىلع مقتساف «كبذعت ةكئالملا نأ ةحرابلا مانملا يف

 سأب ال اذه :لوقي سانلا ضعب نأ عم ءزوجي ال اذه :لوقنف
 .ةوعدلا ماقم يف هنأل « هب

 بذكلا لهو «ةوعدلا ماقم يف :لوقتو بذكت !هللا ناحبس

 ! ؟ةوعدلل ةليسو

 يهنلا خسني ليلد يتأي نأ نكمي الف «ةفعلا دض :روجفلاو -

 .روجفلا نع

 اهيأ اولخبا :لوقي صن يتأي نأ نكمي ال لخبلا كلذكو -

 . لخبلا نع ىهني هلك عرشلا لب «سانلا
 خسني نأ نكمي الو .هنع يهنم اذه جلا اقا كلا

 . نبجلا نع يهنلا

 عضوم يف ماجحإلا نأو «ءيش نبجلا نأ ظحال نكلو

 .رخآ ءيش ماجحإلا

 يه لب .لاح لكب مادقإلاو .ءروهتلا يه تسيل ةعاجشلاف

 .ماجحإلا عضوم يف ماجحإلاو «مادقإلا عضوم يف مادقإلا

 نوك امأو ءرهاظ هيف رمألاف «ةعاجش مادقإلا نوك امأ

 ءاّيفخ نوكي دق هيف رمألاف «ةعاجش ماجحإلا عضوم يف ماجحإلا

 ةعاجش ماجحإلا عضوم يف كماجحإ نأل ءرهاظ لمأتلا دنع هنكل



 امبير سانلا ضعب نأل ءاهحبكو كسفن ىلع ةرطيسلا نم كتنكم

 . عافدنالا هيف يغبني ال عضوم يف عفدني

 ىلع قشيف «ريغلا حبك نم دشأ سفنلا حبك نوكي ًانايحأو
 امك لوقن نكلو ءرهقلا نم تومي دق مهضعب نإ ىتح «ناسنإلا
 : يبنتملا لاق

 يناثلا لحملا يهو لوأ وه ناعجشلا ةعاجش لبق يأرلا
 ناكم لك ءايلعلا نم تغلب ةرح سفنل اعمتجا امه اذإف

 نأ امأ ءًايناث مادقإلاب مث «ًالوأ يأرلاب أدبا ؛حيحص اذهو
 .ةعاجشلا وه اذه سيلف روهتت

 :تايبألا مكحأ نم تيب يف ًاضيأ لوقيو
 ىدنلا عضوم يف فيسلاعضوكرضم  العلاب فيسلا عضوم يف ىدنلا عضوو

 . لذبلاو ءاطعلا : ينعي ءىدنلا عضوو

 . العلاب رضم :هريدقت ءرضم العلاب فيسلا عضوم يف

 . العلاب رضم  ًاضيأ - ىدنلا عضوم يف فيسلا عضوو

 فيسلا عضو نإف لذبو مرك ماقم ماقملا ناك اذإ :ينعي

 اميف ةلودلا فيس لعفب ضّرعي وهو ءأطخ ماقملا اذه يف

 .هلتقت نأ يغبني عضوم يف ناسنإلا مركت كنإ :لوقي «نظأ

 عضوم يف تمركأ اذإ تنأف «ءهمركت نأ يغبني عضوم يف هلتقتو

 امك «صقنو العلاب رارضإ اذهف «هيف لمعي نأ فيسلل يغبني
 «مركلا قحتسي امنإو لتقلا قحتسي ال اضخش تلتف ول كنأ

 .العلاب رضم اذهف



 س
 : خسنلا طورش ©

 eo Secenennensennnns ‹ نيليلدلا نيب عمجلا رذعت - ١

 (اهنم ءطورش هخسن نكمي اميف خسنلل طرتشي) :هلوق
 ول كنأل «(اهنم) :لوقن مث .فقنو ء(طورش) :لوقن نأ نسحألا

 . طورشلل ةفص رورجملاو راجلا نأ مهوأ (اهنم طورش) :تلق

 نأل «خسنلا ىوعد يف ىنأتي نأ ناسنإلا ىلع بجي :ًالوأ
 نم مكح لاطبإ اهنومضم نإ ذإ «نيهلا رمألاب تسيل خسنلا ىوعد
 .ةعيرشلا ماكحأ

 هلعفي امك ,.خسنلا ىوعد يف عرستن نأ زوجي الف :نذإ

 وأ نوعيطتسي ال ءيش لكف  مهلو انل هللا رفغ  ءاملعلا ضعب

 . خسنلا هيف نوعدي «هريغ نيبو هنيب عمجلا مهيلع بعصي

 تاهمأ عيب نأ هاوعد يف يباطخلا نع يل ركذ ام كلذ نمو
 نكل .خسن مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دهع يف دالوألا
 !رمع ةفالخ يف نمزلا نم ةهرب ىضم نأ ىلإ سانلا هنع هللا ىمعأ

 بجي «اهيلع مادقإلا زوجي الو «ةحيحص تسيل ىوعدلا هذهف
 . .ًاطورش خسنلل هللا مهمحر ءاملعلا طرتشا اذهلو «تبثتنو ىنأتن نأ

 ءًادج مهم طرشلا اذه (نيليلدلا نيب عمجلا رذعت )١  :هلوق

 «خسنلا ءاعدا نودب عمجلا بجو ؛نيليلدلا نيب عمجلا نكمأ نإف
 اهيف هللا رمأ يتلا تايآلا نم ريثك :مومعلا ليبس ىلع كلذ لاثم
 ريثك وأ ءاملعلا ضعب ىعدا «ءادعألا ىلع ربصلاو وفعلاو حفصلاب

 .لاتقلا ةياب ا «فيسلا ةيآب ةخوسنم اهنأ مهنم



 فعض لاح يف ؛ لمحتلاو ربصلاو «ضارعإلاو .حفصلاو .وفعلاب

 نأل ءلتاقت نأ اهل زوجي ال ةمألا فعض لاح يف هنإف «ةمألا

 .لاتقلا بجي ةوقلا لاح يفو ءاهيلع ءاضقلا ينعي لاتقلا

 ةصق نأ ملعلا لهأ نم ريثك ىعدا :عاضرلا يف رخآ لاثمو
 ةالصلا هيلع لوسرلا لوقل «ةخوسنم ةفيذح يبأ ىلوم ملاس

 ال ةعاضرلا :اولاقو «''"«ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» :مالسلاو
 .ماطفلا لبق . ينعي .عوج نم افا نبللا ناک اذإ الإ نوكت

 .ةخوسنم ملاس ةيضق نإ :اولاقف

 عجل e .ةخوسنم : لوقت نأ روجي ال : لوقن نكلو

 نأل ٠ ءمكحلا فلت لاحلا هذه ريظن دجوي مل ذإو يكحلا كلذ

 . حسن ال 00 ؛ ًامدعو ًادوجو هتلع عم رودي مكحلا

 :ىروشلا] © ِميِقَّتَسُم م طر لإ ىد كنو :ىلاعت هلوقو
[oYیہ هَ و ل م ى ل كّنإ # :ىيلانغت هللا لاقو »  

 «خسنلاب لوقن ال ركل ؛ ضراعت امهنيب [65 :صصقلا] 4ا نم

 ةيادهلاو «ةلالدلا ةياده ةتبثملا ةيادهلا :لوقنف < ‹عمجلا ناكمإل

 هللا ديب الإ نوكت ال قيفوتلا ةيادهو «قيفوتلا ةياده ةيفنملا

 .ةلالدلا ةياده فالخب

 ثيدح ‹«عاضرلاو باسنألا ىلع ةداهشلا باب «تاداهشلا باتك :يراخبلا هاور (1)

 ثيدح «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ باب ‹عاضرلا باتك : ملسمو ؛(۰4٥۲) مقر

 )١566(. مقر



 تل تت ا ا

 .امهنم لكب لمعلا ناكمإل «خسن الف عمجلا نكمأ نإف

 وأ ‹ صنلاب امإ كلذ ملعيو ‹خسانلا رخأتب ملعلا - ۲

 نكل ؛خسنلا اهلخدي الف ءرابخألا نم اضيأ ةيآلا هذهو
 ناكمإل «نكمي ال هنإف .ءخسنلا هيف زوجي اّمِم هنأ ضرف ول
 . عمجلا

 (امهنم لكب لمعلا ناكمإل ءخسن الف عمجلا نكمأ نإف) :هلوق
 دحأ لاطبإ مزلتست خسنلا ىوعد نأل كلذو ءحضاو اذهو

 الإ ةنسلاو باتكلا صوصن نم اًصن لطبن نأ زوجي الو «نيصنلا
 .ةرورضلا دنع

 الف عمجلا رذعت اذإ ينعي (خسانلا رخأتب ملعلا - ۲) :هلوق

 دب ال لب «سكعلاب وأ ءلوألا صنلل خسان يناثلا صنلا :لوقن
 خسنلا نأل «فقوتلا بجو ملعن مل نإف «خسانلا رخأتب ملعن نأ

 . عوفرملا دعب نوكي نأ دب ال عفارلاو «عفر

 (خيراتلاب وأ ءيباحصلا ربخب وأ ءصنلاب امإ كلذ ملعيو) :هلوق
 . خسانلا رخأت ملعي :يأ

 ملعلا خسنلاب مكحلل طرتشي هنأ انمهف : لئاق انل لاق اذإف

 ةالصلا هيلع لوسرلا نيبو اننيبو ملعن نيأ نمف «خسانلا رخأتب
 .اهوحن وأ ةنس ةئامعبرأو فلأ ةدم مالسلاو

 ربخب وأ «صنلاب امإ :قرط ثالث نم ةدحاوب :لوقن

 عبرأ ةنس يف ءاج اذه نأب ملعن نأب «خيراتلاب وأ «يباحصلا

 . ثالث ةنس يف ءاج لوألاو
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 تنذأ تنك» : للك هلوق :صنلاب هرخأت ملع ام لاثم

 ىلإ كلذ مرح دق هللا نإو ءءاسنلا نم عاتمتسالا يف مكل

 '"«ةمايقلا موي

 مكل تنذأ تنك» لَك هلوق :صنلاب هرخأت ملع ام لاثم) :هلوق

 («ةمايقلا موي ىلإ كلذ مرح دق هللا نإو ءءاسنلا نم عاتمتسالا يف

 دق هللا نإ» :لاق مث ءءاسنلاب عتمتسن نأ يف انل نذأ ةي لوسرلاف

 00 هنأ فرعنو ٠ وربع حسن اذه «ةمايقلا موي ىلإ كلذ ج

 نأل ؛«كلذ مرح دق هللا نإ : و .(مكل تنذأ تنك :هلوق نم

 . هدعب هل «لوألل خسان ىناثلا

 دلبل اومدق اذإ ةباحصلل نذأ هلاك لوسرلا نأ وه عاتمتسالاو

 ىلإ ةأرملا اوجوزتي نأ :يأ ءاوعتمتسي نأ ةبوزعلا مهيلع تقشو

 ةدم وأ ‹رهش ةدم ىلإ كسفن ينيجوز ا الثم ةأرملل لوقيف « لجأ

 . مايأ ةرشع ةذم وأ « عوبسأ

 عفر نكمي ال هنأ ىلع ليلد «ةمايقلا موي ىلإ» :هلوق يفو

 نالطب ىلع ليلد هيفف :«ةمايقلا موي ىلإ» :لاق هنأل ءمكحلا اذه

 رخآو «تارم ةدع تخسن اهنإو «ةزئاج ةعتملا نإ :لوقي نم لوق

 ةالصلا هيلع لوسرلا نأل ءهيلع دري اذه :لوقن ءزاوجلا رمألا

 . «ةمايقلا موي ىلإ كلذ مرحا :لاق مالسلاو

 مكتيهن تنك» ةي لاق :رخآ لاثمب اذه يف يتأن نأ نكميو

 .«اهوروزف ءروبقلا ةرايز نع

 ثيدح ء خسن مث حيبأ هنأ نايبو ةعتملا حاكن باب «حاكنلا تاتك : ملسم هاور )١(

 .ينهجلا ةربس ثيدح نم )١5057( مقر



590 
 سا ال15 كك ا ا ا

 هللا يضر  ةشئاع لوق : يباحصلا ربخب ب ملع ام لاثمو

 تامولعم تاعضر رشع نآرقلا نم لزنأ يلا : اهنع

0 
 «تامولعم سمحب نكس مث ‹ نمرحي

 تح نَا :ىلاعت هلوق :خيراتلاب ملع ام لاثمو

 ىلع لدي (نآلا) :هلوقف «[13 :لافنألا] ةيآلا كن هلأ
 .مكحلا اذه رخأت

 هللا يضر - ةشئاع لوق :يباحصلا ربخب مِلُع ام لاثمو) :هلوق
 مث ءنمّرحي تامولعم تاعضر رشع نآرقلا نم لزنأ اميف ناك :- اهنع

 ةعضرملل ًادلو نوكي ال لفطلا نأ :ينعي (تامولعم سمخب نخست
 لفطلا راصف «سمخب نخسن مث «تارم رشع اهنم عضر اذإ الإ

 .ًادلو راص تارم سمخ عضر اذإ

  اهنع هللا يضر  ةشئاع (نخسن مث) :لاق يذلاف

 4 2 تبث لوقلا اذه لثم يباحصلا لاق اذإف «ةباحصلا نم
 . ربخلا لوبقم لدع يباحصلا

 َفَنَح سلا :ىلاعت هلوق :خيراتلاب ملع ام لاثمو) :هلوق

 رخأت ىلع لدي (نآلا) :هلوقف ء٦٠ :لافنألا] ةيآلا 4. . مكن هلأ
 ام نأ يضتقي اذهو ءهرضاحلل فرظ اذه :نآلا (مكحلا اذه
 رخأتلاب ملعلا انه نوكيف اذه ىلعو «هدعب امل رياغم هلبق
 نم رضاحلل فرظ هنأل «(نآلا) :وه يذلا خيراتلا ةطساوب
 .نامزلا

 مقر ثيدح «تاعضر سمخب ميرحتلا باب «عاضرلا باتك :ملسم هاور )۱(

 .(865١؟)
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 مث «ةرجهلا لبق ءيشب مكح ةئ يبنلا نأ ركذ ول اذكو

 . خسان يناثلاف «هفلاخي امب اهدعب مكح

 ىوقأ نوكي نأ روهمجلا طرتشاو ء خسانلا ت

 مهدنع رتاوتملا خسني الف «هل الثامم وأ خوسنملا نم

 . اتات ناك نإو تاعالا

 وأ ىوقأ خسانلا نوكي نأ طظ شت ا هنأ حجرألاو

 AT هليل نة م مم ة مم مم ممم مم ممم مم ةففمم : لك امم

 مث ءةرجهلا لبق ءيشب مكح يب يبنلا نأ ركذ ول اذكو) :هلوق

 قيرط نع خسان هنأ ملعن (خسان يناثلاف «هفلاخي امب اهدعب مكح

 . رخأتم ةرجهلا دعب ام نأل خيراتلا

 مهأ نم خسانلا توبث (خسانلا توبت )*  :هلوق

 «هدحو يراخبلا هأور ولو ىتح خسانلا توبث مهملاو ‹طورشلا

 هنكل «هدحو دواد وبأ وأ «هلح و ىئاسنلا وأ «هدحو دمحأ وأ

 ( ( . تبا

 وأ خوسنملا نم ىوقأ نوكي نأ روهمجلا طرتشاو) :هلوق
 حجرألاو .ًاتباث ناك نإو ءداحآلاب مهدنع رتاوتملا خسني الف «هل ًالثامم

  .(ًالثامم وأ ىوقأ خسانلا نوكب نأ طرتشم ال هنأ

 دح ىلع انوكي نأ امإف :خوسنملاو خسانلا نيب ةنراقملاب

 ىوقأ خوسنملا نوكي نأ امإو «ىوقأ خسانلا نوكي نأ امإو «ءاوس

 . تباث خسانلا نكل

 . خسنلا اهيف روجي تاالاحلا هذه لك : حجارلا لوقلا ىلعو



ED=قنا  

 .رتاوتلا هتوبث يف طرتشي الو ء«مكحلا خسنلا لحم نأل

 : خسنلا ماسقأ

 ةثالث ىلإ خوسنملا صنلا رابتعاب خسنلا مسقني
 :ماسقا

 ريثكلا وه اذهو ءهظفل يقبو همكح خسن ام :لوألا
 .نآرقلا يف

 : ينعي

 لحم اذه ؛ًاتباث خسانلاو ىوقأ خوسنملا ناك اذإو -
 ‹«فعضألاب ىوقألا حسني ال هنأ نوري روهمجلاف «فالخلا

 ظ .ًاتباث ماد ام خسني هنأ حيحصلاو

 ال تباثب سيل ام نأ مولعملا نمف ءًاتباث نكي مل اذإ امأ -
 .هريغ لطبي نأ نع ًالضف «ةجح نوكي نأ ىوقي

 (رتاوتلا هتوبث يف طرتشي الو «مكحلا خسنلا لحم نأل) :هلوق
 . حيحصلا لوقلل ليلعت اذه

 يف ريثكلا وه اذهو «هظفل يقبو همكح خسن ام :لوألا) :هلوق

 . قاب ظفللاو

 ءىش نآرقلا يف سيل هنأل :(نآرقلا يف ريثكلا وه اذهو)
 امك .ءتاعضرلاو مجرلا ةيآ الإ همكح يقبو هظفل خن
 . ىتأيس

 يآ

e 
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 کی نإ# :ىلاعت هلوق e اتيآ :هلاثم

 خسن :NE ٥ . نيلام اوبلغي نوريدص َنوُرْنِع مکن

 کیف كرأ ملو ہک E : ىلاعت لر اهيكح
 مكي نكي نو أم اي الغي ةرباص هناي مُكحِني نکي نا اقع

 . [لافنألا] © َنيِرِدَّصلَأ عم هلو هلآ ٍنْذِإِب ِنْيَمْلَأ اويلي ثلا

 اتيآ) هلاثم :لوقن نأ بجي (ةرباصملا اتيآ هلاثم) :هلوق

 الا كعب وفلالا دود احا سالا نفعت لورق ااو (ةرئاضملا
 نانكاس ىقتلا اذإ هنأ ةيبرعلا دعاوقلا ىضتقم َّنأل «نحل اذهف
 : ةيفاكلا ىف كلام نبا لاق «فذحي نأ بجي نيل فرح امهدحأ

 قحتسا هفذحف ًانيل نكي نإو قبس ام رسكا ايقتلا نانكاس نإ
 نیاسو دواد اناء دقلو# : ىلاعت هلوق هنمو .نيل فرح اذهو

 00 دملا ااقو# : لوقي ءارقلا ضعب ٠ :لمنلا] هل ٌدَمَحْلا الاتو مو

 .ةيبرعلا ةغللا ىضتقم ىلع ميقتسي ال اذهو  ماللا دعب فلألا دمب

 مک نکی نإ :ىلاعت هلوق امهو «ةرباصملا اتيآ :هلاثم) :هلوق
TS O EE Vs E 

 کی نإ امص کیف تأ ملو مکن هلآ َتََح نا :ىلاعت هلوقب
 O ايف ولي فلأ مک نکي نإو نيٿام اوعي ةرباص هئا مڪنم

 : فيكلاو مكلاب فيفخت اذه يف ([لافنألا] © نقلا َعَم هلو

 :لافنالا] الأ ايلي ةا مُني نک نإَو# :مكلاب -
 ا ًاوبلغي ةَرياَص ا مڪنم کک نإ :تراصف ففحخ

 . ةرشع لباقي كلذ لبق ناكو «نينثا لباقي دحاولا راصف
 ةئام نوك :ًالثم ؛عجشتلا ةيحان نم فيفختلا :فيكلابو -

 دقف « نيتئام اوبلغي نورشع رمألا لوأ يف ناكو «نيتئ نام اوبلغي



 سا
 ا ا ا ی د ا ا

 .ةوالتلا باوث ءاقب ظفللا نود مكحلا خسن ةمكحو

 . خسنلا ةمكحب ةمألا ريكذتو

 .مجرلا ةياك «همكح يقبو هظفل خسن ام :يناثلا

 نيذلا ناك اذإ هنأل «مهبولقل ىوقأ اذه نأ مولعمو «نينامث اوداز
 ددعلا ةدايزب هنأل ءرثكأ كنوطشني مهنإف «نيريثك ةعامج كعم
 .ةأطولا هنع فختو «ناسنإلا ةميزع ىوقت

 اذإ (ةوالتلا باوث ءاقب ظفللا نود مكحلا خسن ةمكحو) :هلوق

 ةدئافلا امف ءظفللا ءاقبو مكحلا خسن اذه يف نأ انمهف :لئاق لاق
 ؟مكحلا خسن عم ظفللا ءاقب نم

 : ةميظع ةمكح هيف :لوقن

 هب دادزن نأ لجأ نم ظفللا هللا ىقبأ دقف :ىلوألا ةدئافلا
 دبعتن نأ انل زاج ام هظفل خسن ول هنأل .ةءارقلا يف ًاباوث

 ظ . هتوالتب

 ريكذت :ةيناثلا ةدئافلا (خسنلا ةمكحب ةمألا ريكذتو) :هلوق

 تركذ ام ظفللا عفر ول هنأل < ‹فيفختلا وهو خسنلا ةمكحب ةمألا
 ملعت ال امبر لب ؟خسن يذلا ام :لوقت ةمألا تناكلو «كلذ ةمأللا

 . خسانلا

 هذه (مجرلا ةيآك «همكح يقبو هظفل خسن ام :يناثلا) :هلوق

 ءافلخلا مجرو ءو يبنلا مجرف ءاهمكح يقبو اهظفل خسن ةيآلا
 موي ىلإ ىقبيسو ءاذه انموي ىلإ ًايقاب مجرلا مكح لاز امو «هدعب
 . ةمايقلا

 و

 . نصحم وهو انز اذإ ناسنالا ىلع مجرلاو



- - 
 سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث دقف

 - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ «- امهنع هللا يضر -

 ........................ مجرلا ةيآ هللا لزنأ اميف ناك» : لاق

 .نارح نالقاع ناغلاب امهو

 ةراجحب مجري هنإف «لجرلا انزو .ءناصحإلا طورش تتبث اذإف
 ةريبك الو «تومي نأ لبق اهب ىذأتي ةريغص ال :ةريبك الو ةريغص ال

 . باذعلا ملأ قوذي ىتح ةطسوتم نوكت لب «ةعرسب هيلع زهجت

 نأ روجي الو :ملعلا لهأ لاق ؟ددعب ددحم ريغ مجرلاو

 هلتاقم اودصقت اذإ مهنأل «موجرملا لتاقم نومجارلا دصقتي

 ظ .ةعرسب هيلع اوزهجأ

 ةمعنلا مامت عم انزلا نع سانلا ريفنت ةلتقلا هذه نم ةمكحلاو

 «ندبلا عيمج تلمش - مّرحم وهو - انزلا ةذل نألو «جاوزلاو

 .هندب عيمج لمشت ةبوقعب بقاعي نأ ةمكحلا نم ناكف

 هللا يضر - سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث دقف) :هلوق
 هللا لزنأ اميف ناك» :لاق  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ  امهنع

 وهو ربنملا ىلع  هنع هللا ىضر كلذ لاق (خلإ «...مجرلا ةبآ

 رمع هلاق ام ىلع ةباحصلا توكسف «ملكتي ضارتعا هيدل ناك نمو

 .نارقلا نم لزن امم اذه نأ ىلع ‹ مهنيب عامجإ لحم هنأ ىلع لدي

 ىلاعت هللا اهلزنأ :ىنعي (مجرلا ةيآ هللا لزنأ اميف ناك) :هلوقو

 .نآرقلا يف



 س1 0111111 كلا 0

 انمجرو ةي هللا لوسر مجرو ءاهانيعوو اهانلقعو اهانأرقف
 هللاو : لئاق لوقي نأ نامز سانلاب لاط نإ ىشخأف («هلذعب

 ESE EEA ROS ! هللا باتك یف مجرلا دجن ام

 ءأظفل اهانأرق («اهانيعوو ءاهانلقعو ءاهانأرقف») :هلوق
 كاردإلا عاونأ حج E . ينعي ءًابلق اهانيعوو ءًانهذ اهانلقعو

 اها اهب انكر دأ

 لوسرلا مجر («هدعب انمجرو يب هللا لوسر مجرو») :هلوق
 .ةسمخ مالسلاو ةالصلا هيلع

 نأ ناظلا نظي الئل (هدعب انمجرو) :- هنع هللا يضر - هلوقو
 هنأ هاضتقمف هلي لوسرلا توم دعب ىقب اذإ هنأل «خسن مكحلا اذه

 .خسني مل
 ام شاو :لئاق لوقب نأ نامز سانلاب لاط نإ یشخاف») :هلوق

 نم لصح «عقوت ام عقو !ربكأ هللا (4هللا باتك يف مجرلا دجن
 . مجرلا راكنإ سانأ

 اوأرقا .ةعامج اي :لاقف ةماعلا ىلع مهدحأ هومي دقف
 هللاو :لاقف مسقأ مث ءمجرلا نيأف «هرخآ ىلإ هلوأ نم فحصملا

 ءانينشأو ةماعلا مامأ همالك نوكيف ! هللا باتك ىف مجرلا دجأ ام

 ا ةماعلا

 لتقي فيك «ةيشحو مجرلا اذه نإ :اولاق ًاسانأ نإ لب
 ‹ةينازلا اضرو هنم اضرب اهلوانت ةوهش لجأ نم ةلتقلا هذه ناسنإلا

 مجري ال ءرح لكف هاركإلا ليبس ىلع نكي مل اذإ .سانلا اوعد
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 E هللا اهلزنأ ةضيرف كرتب اولضيف

 نأ نوديري لب «مئاهب سانلا اولعجي نأ نوديري «هللاب ذوعأ
 نيد الو اهل لقع ال مئاهبلا نأل «مئاهبلا نم سخأ سانلا اولعجي

 اهل سيل مئاهبلاف «فيلكتو لوقع مهدنع رشبلاو «فيلكت الو

 يتأتف يناثلا اهعرقيو دلوب يتأتف زنعلا سيت عرقي «ةظوفحم باسنأ
 .مهي الو «ناوبألا فلتخا نإو ؛مألا نم ناوخأ نادلولاو «دلوب

 ةيعويشلا لودلا يف ىتح «باسنألا نوظفحي مدآ ونب رک

 ...مع اذهو .خأ اذهو «نبا اذهو «بأ اذه «ةظوفحم باسنألا

 .خلإ

 ءءاش ىتمو «ءاش نمب ينزي لك سانلل ةيرحلا تقلطأ ول

 فرعي ملو «مئاهبلا نم سخأ اوراص ؛ءاش نيأو ءءاش فيكو

 ءايندلا تعاضو «لاخلا الو معلا الو خألا الو نبالا الو بألا

 لب «ةيعرشلا دودحلا هذه لثم نوركني نيذلا ةدحالملا ءالؤهف

 اولاق مهنأ ولو «مالسإلا نع نوجراخ مهنأ كش ال ؛اهب نورخسي

 رع هللا دودحو «مالسإلاب ةيرخسلا ىلإ لصي ال هب نوللعتي ًالوق
 .نوهأ رمألا ناكل ءهلوسرو - لجو

 !- هنع هللا يضر - («هللا اهلزنأ ةضيرف كرتب اولضيف») :هلوق

 نأ داملا ىلع يجب ىلا ةا دملا ستارا نم ةودخجلا ااا لعج

 ينغلاو «عيضولاو فيرشلاو «ريبكلاو ريغصلا ىلع ءاهب اوموقي

 يف ديز نب ةماسأ هيلإ عفش امل ي هللا لوسر نإ ىتح «ريقفلاو

 الي يبنلا رمأف ؛هدحجتو عاتملا ريعتست تناك يتلا ةيموزخملا نأش

 ءاهدي عطقت موزخم ينب نم ةأرما «شيرق تمتهاف ءاهدي عطقب

 اغا ن عا احا اخو امو !ميظعو للج رمأ اذه



 ناك ءهبج نباو لي هللا لوسر بج هنأل ءديز نب ةماسأ

 . هابأ بحيو هبحي ةي هللا لوسر

 نم دح يف عفشتأ» :هل لاقو هيلع ركنأف .عفشف بهذف

 مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق ناك نم كلهأ امنإ !؟هللا دودح
 مث .«هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإو «دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا
 نأ ول هللا مياو» :لاق  مسق نودب قداصلا رابلا وهو  مسقأ

 . ")اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف

 ‹ىضم نمب ًالثم برضو هيلع ركنأ «هيلع ملسو لص مهللا
 نم فرشأ ىهو  ةمطاف نأ ول هنأ ىلع دهاش رضاح لثمب ىتأو

 رذع يقب لهف ءاهدي عطقل تقرس - ًاملعو ًانيدو ًابسن ةيموزخملا
 ؟ناطلسلا تنب ىلع ولو دودحلا ةماقإ يف كلذ دعب

 نع دحلا عفري ال .ءءاوس دح ىلع هللا دودح ىف سانلاو

 هقف نم ناك اذهلو «كلذ وحن وأ ناطلسلا نم ًابيرق هنوكل دحأ
 نع سانلا ىهن اذإ هنأ «هتهازنو هعروو  هنع هللا يضر  رمع
 نو اكو اك رع الا ت ىلإ: :لاقو.هلعأ عمد هيف
 نع ينغلبي ال هللاو ءمحللا ىلإ ريطلا رظن مكيلإ نورظني سانلا
 ريزعت اذه نأل ««ةبوقعلا هيلع تفعضأ الإ اذك لعف هنأ مكنم دحأ
 هنع يهنملا ءيشلا اولعف اذإ رمألا يلو براقأ نأل اا ف

 مهسفنأ ىوهل هنولعفي اوراصف «ههاجبو رمألا يلو ةطلسب هنولعفي
 نأ ههقف نم  هنع هللا يضر  ىأر اذهلف ءرمألا يلو ةطلسو

 باتك :ملسمو ؛(۳۲۸۸) مقر ثيدح «راخلا باب ءءايبنألا باتك :يراخبلا هاور )١(
 .(1188)مقر ثيدح «فيرشلاو قراسلا عطق باب ءدودحلا



ww خش 
 نم نصحأ اذإ ؛انز نم ىلع قح هللا باتك يف مجرلا نإو

 O e ءاسنلاو لاجرلا

 نم ديعبلا هلعفي امك سيل هنولعفي مهنأل «ةبوقعلا مهيلع فعضي

 هل ناطلسلا نم بيرقلا نكل «هيمحي هاج هل سيل يذلا ناطلسلا

 .مدقيو هاجلا اذهب يمتحيف «هيمحي هاج

 نيدلا حالص اهيف اندجول اهانلمأت اننأ ول ةيعرشلا ةسايسلاف

 ىلإ نورظني انم نييسايسلا ضعب - فسألا عم  نآلا ءايندلاو
 يتلا ةسايسلا ىلإ نورظني ام «رافكلا نيركفملاو ءامعزلا ةسايس

 ةسايسلا يهو «هباحصأ اهيلعو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهيلع

 .ءيش اهيزاوي ال يتلا ةحلصملا ةلداعلا ةيعرشلا

 . هنع هللا يضر  رمع ثيدح حرش فرعن نأ مهملا نم

 . حرشلا تاقلعتم نم سيل ناك نإو

 تباث :يأ ءقح مجرلا (قح هللا باتك يف مجرلا نإو) :هلوق
 يف قبس دق امك «هظفل خسن هللا باتك يف ًاققحم ًادكؤم اوت

 هذهف ««اهانيعوو اهانلقعو اهانأرقف مجرلا ةيآ هللا لزنأ» :رثألا لوأ

 .تخسن مث «تمهفو تلقعو تلزن ةيآ

 ةيآلاف (ءاسنلاو لاجرلا نم نصحأ اذإ انز نم ىلع) :هلوق
 «ةبويثلا :ىنعمب انه ناصحإلاو «ناصحإلا طارتشا اهيف ةخوسنملا

 4ب يبنلا نأ - هنع هللا يضر  تماصلا ¿ نب ةدابع ثيدح ىف امك

 ركبلا :ًاليبس نهل هللا لعج دقف «ينع اوذخ «ينع اوذخا :لاق

 .''”«مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو «ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب

 . (۳۲۲ص) مدقت )۱(



 ت2 ستل |
 :'”(«فارتعالا وأ لبحلا ناك وأ «ةنيبلا تماقو

 طانم نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نيب «بيثلاب بيثلا» :لاق

 ةأرما ناسنإ جوزت ول اذهلو «حاكنلا ءاقب ال ةبويثلا مكحلا
 از مث ءاهقلط وأ هنع تتام مث «ناصحإلا طورش تمتو «اهعماجو

 ةجوزلا ىقبت نأ طرتشي الو «نصحم هنأل مجري هنإف «كلذ دعب
 ىف ال هل لصأ ال اذه نإف «نيرخأتملا نم هلاق نم هلاق امك «هعم
 .ةنسلا يف الو ءهظفل خسن يذلا نآرقلا

 :(فارتعالا وأ لبحلا ناك وأ ةنيبلا تماقو) :هلوق

 .لودع لاجر ةعبرأ ةنيبلا : ةنيبلا تماق -

 . لمحلا :ينعي :لبحلا ناك وأ -

 .فارتعالا وأ -

 :ةثالث انزلا توبث لئاسو نأ  هنع هللا ىضر  رمع ركذف
 لاجرلا ىف اهنكلو .ءاسنلا ىف ةثالث «فارتعالاو «لبحلاو «ةنيبلا
 . لبحلا طقسي «نانثا

 نأ بجو «ديس الو جوز اهل سیلو ءةأرملا تلمح اذإف -

 نأ بجو ءًالمتحم لوقلا اذه ناكو «ةهركم اهنإ :تلاق اذإ امك
 . ًادلج وأ ناك ًامجر ءدحلا اهنع عفري

 الإ ‹ لجر نودب لمحت ةأرما دجوي ال هنأل «ةمالع لبحلا

 ثيدح «تنصحأ اذإ انزلا يف ىلبحلا مجر باب «دودحلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 مقر ثيدح ءانزلا یف بيثلا مجر باب «دودحلا باتك :ملسمو (T4) مقر

(41). 



 الإ ةأرما لمحت نأ نكمي الف نآلا امأ «ميرم يهو تقبس ةأرما

 . لجر ينم نم
 :ملعلا لهأل لاوقأ هيف فارتعالاو ءرهاظف فارتعالا امأ

 -ِ نإ ةرم :ليقو «ةدحاو ةرم :ليقو «تارم عبرأ : ليق

 أ :ليقو ‹نئارق as اذإ تارم عبرأو نئارق كانه

 pe ىلإ جاتحي :يأ «نكي مل هنأ لامتحا هيف ناك نإ تارم

 . كلذ هبشأ ام وأ رمخ براش نوكي اذه لعل

 ثحبلا عضوم سيل اذه لاح لك ىلع
 تبغي مل اهنإ :- هللا همحر  مالسإلا خيش لاقف ةنيبلا امأ

 . هدهع ىلإ لوسرلا دهع نم انز اهب

 2355 لوسرلا دهع يف تعقو يتلا انزلاب دودحلا عيمج نإف

  .فارتعالاب تناك امنإ

 اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» :ةخوسنملا ةيآلا ظفل نأ رهتشاو

 ال اذه نكلو .«ميكح زيزع هللاو هللا نم ًالاكن ؛ةتبلأ امهومجراف

 ظفللا اذه نإ ذإ ءثيدحلا اذهل فلاخم ظفللا اذه نأل ‹حصي

 مكحلا طبر حيحصلا ثيدحلاو الا مكحلا طبر

 . ناصحاإلاب

 ةيآلا ىضتقمف ءانزف ًانصحم ناك ًاباش نأ ول :كلذ نيبتيو

 خيش انز ولو «خيشب سيل هنأل مجري ال نأ ةخوسنم اهنأ معز يتلا
 ةقلاخم ىهف : نذإ ء مجري نأ لا ةيآلا ىضتقمف جوزتي مل

 حصي ال اهظفل نأ ملع ‹عقاولل ةفلاخم تناك املو ‹عقاولل

 ES «ظفللا ةكاكرب رعشت كنإ مث



eAا  

 يف ةمألا رابتخا .مكحلا نود ظفللا خسن ةمكحو
 امب مهناميإ قيقحتو .نآرقلا يف هظفل نودجي ال امب لمعلا
 متك اولواح نيذلا دوهيلا لاح سكع ىلع «ىلاعت هللا ¥

 .ةاروتلا يف مجرلا صن

 رشع خسنك : 'هظفلو همكح خسن ام :ةكيلاكلا

 .- اهنع هللا يضر - ةشئ ةشئاع ثيدح يف قباسلا تاعضرلا

 .- لجو رع هللا مالك يف يذلا قنورلا نم هيف دجت ال امك ءاّدج

 نكمي ال وهو ءهظفل رابتعاب هللا مالك نوكي نأ نع ديعب وهف
 ؛هانعمو هلولدم رابتعاب هظفل خسنو لزن يذلا مكحلا وه نوكي نأ
 وأ ءهب سأب ال دنسلا نأ ضرف ول ىتح ءركنم ظفللاف :نذإ
 . ًاداش اذه نوكي نأ عنمي الف «ءحيحص ىتح وأ «نسح

 لمعلا يف ةمألا رابتخا مكحلا نود ظفللا خسن ةمكحو) :هلوق

 ؛ىلاعت هللا لزنأ امب مهناميإ قيقحتو «نآرقلا يف هظفل نودجي ال امب
 : (ةاروتلا يف مجرلا صن متك اولواح نيذلا دوهيلا لاح سكع ىلع

 :نآرقلا يف هظفل نودجي ال امب لمعلا يف ةمألا رابتخا -
 نذإ هيفف .نآرقلا يف سيل هنأل ءمجر ال :لوقي نم نآلا دجو دقف
 نكلو «سانلا هؤرقي ال .ظفللا ا
 .هب لمعنو قاب همکح

 : "لجو ّرع - هللا لزنأ امب ناميإلا قيقحت ًاضيأ كلذك -
 .- لجو رع  هبر رمأل ًالاثتما دادزا هناميإ ققحت املك ناسنإلا نإف

 ملف .ءالؤه نم سكعلا ىلع دوهيلاف ؛دوهيلا فالخب -
 اولواح كلذ عمو .همكحو هظفل يقب لب «ةاروتلا يف صنلا خسني



 مجرن فيك :اولاق ؛ليئارسإ ىنب فارشأ ىف انزلا رثك امل همتك

 ينازلا هجو دوسي «ةبوقع مهل اوثدحأف !نكمي ال اذه ؟فارشألا

 .رامحلا هجو لإ ههجو امهدحأ رامح ىلع نابكريو ‹ةينازلاو

 :لاقيو .«قوسلا يف امهب فاطيو «رامحلا ربد ىلإ ههجو يناثلاو

 !نايناز ناذه

 الستغا «تيبلا ىلإ انعجرو ‹فوسلا مهب انفط اذإف

 ىلع يك ..امهلاح ىلع اداع مث «داوسلل ليزمو ندوباصب

 ىهتناو تالا نم امهباصأ ام السغو اداع مث رامحلا اذه

 !رم !رمألا
E E a 

 اوبهذا : :اولاق ةأرماو مهنم لجر نيب انزلا عقوو مالسلاو ةالصلا

 نوعبتتي . مجرلا نود ادح هعرش يف نودجت مكلعل لجرلا اذه ىلإ

 هيلع دمحمب ًاناميإ الو هللا ىلإ افت الو ءًانيدت ال ‹صخرلا

 .مالسلاو ةالصلا

 اوءاجف ءةاروتلا يف امب مهيلع مكحو ةي يبنلا ىلإ اوءاجف
 مهدنع نكلو «مجرلا ةيآ ىلع هدي لجرلا عضوف ‹اهنولتي ةاروتلاب

 دوهيلا رابحأ نم ربح «- هنع هللا يضر - مالس نب هللا دبع ربحلا

 نس حولت مجرلا ةياب ادإف « هدي عفر املف املف .كدي عفرا :هل لاقف

 ىلع هرهظ ينحي لجرلا ناكف ءامجرف امهمجرب يب يبنلا رمأف
 .هللاب ذايعلاو «ةراجحلا اهبيصت الئل ةأرملا

 هذهو .ةاروتلا يف دوجوم صن متك اولواح دوهيلا نأ مهملاف

 «همكح تباث هظفل دوقفم صنب تلمع  دمحلا هللو  ةمألا



 .هلل دمحلاو «ةمألا هذه لضف نيبت اذهبو «هتذفنف
 وأ ةاروتلاب مهنيب مكحن نأ نوديري ةمذلا لهأ ناك اذإو

 طرشب نكل ريخم يضاقلا نأ باوجلاف ؟كلذ زوجي لهف ليجنإلا
 افلاخ اذإو ءانمكحل نيقفاوم ليجنإلا وأ ةاروتلا مكح نوكي نأ
 .انعرشب الإ مكحن الف

 نم لزنأ اميف ناك» :- اهنع هللا يضر  ةشئاع لوق نذإ
 ,"0:تامولعم سمخب نخسن مث «تامولعم تاعضر رشع نآرقلا
 .همكحو هظفل خسن اذه

 يجيب ب را را يو

 سيلو «نآرقلا يف تسيلف ءًامكحو أظفل تخسن هذه رشعلاف
 قاب وهو ؛ ‹«سمخلا وه همكح نود هظفل خسن يذلاو ءاقاي اهمكح

 E يكس

 : لكشم ثيدحلا اذه :لئاق لاق نإف

 يف ثيدحلا ةحصو «يراخبلا نع ملسم هب درفنا هنأل : ًالوأ

 . يراخبلا يف ثيدحلا ةحص نود ملسم

 الإ تبثي ال نآرقلاو «خسنو ةوالت تابثإ هيف نأ :ًايناث
 ««تخسن مث تاعضر رشع لزنأ اميف ناك» : : لوقت يهو «رتاوتلاب
 تالا الإ خسني الف رتاوتلاب تبث هنأ ردق اذإو

 اميف يهو يفوت هيي يبنلا نأ» :ثيدحلا رخآ يف نأ :ًاثلاث

 .(5:7"ص) مدقت 2230



 يف نوكي نأ مزلتسي هنأل ءرهظلا ةمصاق هذهو «'«نآرقلا نم ىلتي

 اميف يهو» :لوقت اهنأل وكي هللا لوسر دعب فذح ءيش نآرقلا

 ىلع تعمجأ ةمألا نأ مولعملا ¿ نمو «ىلتي ًائيش دجن ال نحنو «ىلتي

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا توم دعب نآرقلا يف فذح ال هنأ

 الف ءيعطقلا عامجإلا فالخ ثيدحلا اذه نوكيف :نذإ

 اومكحاف «كلذ نم ىندأ يف ثيدحلا ذوذشب نومكحت متنأو ‹ لبقي

 956 ملعلا لهأ ضعب بهذ اذه ىلإو «ثيدحلا اذه ذوذشب

 .ثيدحلا اذه لبقي ملف «نيرخأتملا

 الخ ىلع بالا نک : لوقن نكلو

 رثكأ امو ءرضي ال اذهف :يراخبلا نع هب ملسم دارفنا امأ

 هريغ نعو لب «يراخبلا نع ملسم اهب درفنا يتلا ثيداحألا

 سيل يراخبلا نع ملسم دارفنا درجمف «سانلا اهلبقو «ًانايحأ
 . ثيدحلا يف احلدق

 اذهو رتاوتلاب الإ تبثي ال نآرقلا نأ :ةيناثلا ةلعلا امأو _

 ام رتاوتلاب الإ تبثي ال يذلاب دارملا :لوقنف «داحآ ربخ

 نإف اذه امأ ءًارتاوتم نوكي نأ دب الف ءنوملسملا هدمتعاو «هظفل

 .- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدحب تبث دقو ‹خوسنم هظفل

 يف خسانلاو خوسنملا تبث ذإ ؛خسنلل ةبسنلاب لوقن كلذكو

 .ةوقلاو ةحصلل ةبسنلاب ايواستف «ثيدحلا اذه

 اميف يهو ةَ لوسرلا يفوت اهلوق يهو :ةثلاثلا ةلعلا امأو

 )1١( تاعضر سمخب ميرحتلا باب ‹عاضرلا باتک : ملسم هاور )؟١565(.



 ىلتي اميف تناك اهنأب :ءاملعلا كلذ نع باجأف .نآرقلا نم ىلتي
 سانلا لك سيل :ينعي «خسنلا مهغلبي مل نم بسحب نآرقلا نم
 هللا يضر اذه نم تدارأو «خسنلاب اوملعي مل نيذلا لب .اهنولتي
 ضعب هلهجو سانلا ضعب هب ملعف ءًارخأتم ناك اهخسن نأ  اهنع
 ىتح «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةافو دعب هنولتي اوراصو « سانلا
 .كرتو خسنلا رشتنا

 الو ءةثالثلا تاضارتعالا هذه نع ةثالثلا ةبوجألا ىه هذه

 لک یر نيكل دری اا یخ اورو اع را نأ كنف
 ملف ءًارخأتم ناك هخسن نأب ؛هتركذ امب هنع اوباجأ هللا مهمحر
 . الي لوسرلا ةافو دعب هؤرقي ناك نم هب ملعي

 ؟كلذ نم ةمكحلا ام :لئاق لاق اذإف
 سانلا لمعي نأ همكح يقبو هظفل خسن اميف ةمكحلا :انلق

 .هظفل نودجي ال اوناك نإو «هب

 جردت سانلا ملعي نأ .همكحو هظفل خسن امم ةمكحلاو
 ىلإ تلآ مث ءًارشع لوألا يف تناك اهنأو «ةيعرشلا ماكحألا
 . سمخ

 اوملعي ملو اهنوؤرقي ةباحصلا ضعب ناك اذإ :لئاق لاق ول
 ؟ةمألل اذه اوملع نيذلا ةباحصلا وري مل اذاملف «خسنلاب

 دحأ مهاتأ ام وأ ,بورحلا يف اولتق نونوكي دق :باوجلاف

 لوسرلا نع ًاثيدح رثكأ ةريره ابأ نأ نظت ال اذهل ءمهنع يوري
 نم ركب يبأ دنع ام نإف الإو افيد رفكأ هنكلو ٬رکب يبأ نم

 نكل «- امهنع هللا يضر - ةريره يبأ دنع امم ريثكب رثكأ ثيدحلا
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 ا لا

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ خسانلا رابتعاب خسنلا مسقنيو

 .ةرباصملا اتیآ : هلاثمو «نآرقلاب نآرقلا حسد : لوألا

 اغرفتم نكي ملو «ةفالخلاب ًالوغشم ناك  هنع هللا يضر - ركب ابأ
 .هتدم لطت ملو «سانلا ثدحي نأل

 الو هيلع عمجم اذهو (نآرقلاب نآرقلا خسن :لوألا) :هلوق

 .رتاوتم هلك نآرقلا نأل ءهيف فالخ

 ىلع هيف  ىلاعتو هناحبس هللا صني نآرقلاب نآرقلا م
 0 :ىلاعت هلوق امهو «ةرباصملا يتيآ لثم < ا

 سس ارو

 الأ العب ةا مڪي نک نو نيام اولن َنوُرِدَص تورش

 2 ء هلآ فح ا : اهدعب لاقو ٦١[« :لافنألا] «أوُرَفَك لآ

 نکي نو نيام اوبلغي م اص اي مكحنَص لكي نإ اَ کیف کلو
 .[لافنالا1 49 َنيِرِدَصلَأ َمَم هاو هنآ نذل ِنْيَمْلَأ اويلي فلآ کی

 کک ها اَم اوبو شورش کا :یلاعت هلوق لثمو
 بتلا نب مهنألا يل ني يالا طبتلا لل يكب ّی اکا انك
 . [۱۸۷ :ةرقبلا] 4ر 0 مايل ايا ر

 وأ ناسنإلا مان اذإ رمألا لوأ يف ناك ‹4َنلأاف# :هلوق دهاشلا

 هللا نّيبف «يلاتلا مويلا نم بورغلا ىلإ كاسمإلا هيلع بجو ءاشعلا ىلص
 لثم ؛نآرقلاب ةنس م : نکل ؛خسن : ًاضيأ هيفو «هحضوو خسانلا ىلاعت

 ٍلَوَم اهلَصَر هلْ كلوا الآ ىف که بلكت یر دقو :هلوف
 . كلذ نايب يتأيسو ٠٤٤[. :ةرقبلا] # ٌواَرَحْلا ِدِجَسَمْلأ َرطَس هجو

 اونماء َنَِلا اًمآكي## ةاجانملا ةي ةيآ خسن : : نآرقلاب 0 ك

 - ٠١ :ةلداجملا] €. . .ةَكَدَص سوم قلي نب اوُمْدَقَه لوسا ع اإ

 .نيتيالا رخآ ىلإ ٠[

 ىلع اهيف هللا صني نآرقلا يف ةخوسنملا تايآلا نأ مهملا



 س
 .ًاميلس الاثم هل دجأ ملو «ةنسلاب نآرقلا خسن : يناثلا

 اذإ هللا مهمحر ملعلا لهآ نم ًاريثك نأل ؛ كلذ لوقأو «هنيبيو خسنلا

 : اولاق عقاولا ىلع تايآلا ليزنت وأ «تايآلا نيب عمجلا مهيلع لكشأ
 م ءرافكلا ةملاسم اهيف ةيآ ترم املك مهدجتف «ةخوسنم هذه

 !فيسلا تايآب ةخوسنم هذه :اولاق «كلذ هبشأ ام وأ «مهنع حفصلاو

 حفصلاو وفعلا اهيف يتلا تايآلا لب .حيحصب سيل اذهو

 نوملسملا ناك امنيح .«لاوحألا نم لاح يف نوكت امنإ ةملاسملاو
 هل تراصو مالسإلا يوق امل مث «ءالؤه اومواقي نأ نوعيطتسي ال

 .لاتقلاب ىلاعت هللا رمأ «ةلود

 مكحلا ءاقب نيبو «مكحلا لاطبإ وه يذلا خسنلا نيب قرفف

 خوسنملا يواستل ek تبا نارقلاب نآرقلا حسن : : نذإ

 . ًايلاغ ةلالدلا يفو «توبثلا يف خسانلاو

 (ًاميلس ًالاثم هل دجأ ملو ءةنسلاب نآرقلا خسن :يناثلا) :هلوق

 نوكي نأ روهمجلا دنع طرت رتشي هنأ خسنلا طورش يف قبس دقو

 ةنسلاب نآرقلا خسني الف كلذ ىلع ءانبو ءالثامم وأ ىلعأ خسانلا

 خسني الف «توبثلا ثيح نم ىوقأ نآرقلا نأل ءاقلطم ةيداحآلا

 . فعضآألاب ىوقألا

eًاداحآ ناك ولو ثيدحلا حص ىتم هنإ :انلق . 
 مل كلذ عم نكل .حيحصلا وه اذهو ءرتاوتملا خسني اي نأ زوجي هنإف

 تسيل اهلك لكم نم اهب لم يتلا ةلثمألاو ءاميلس الاثم هل دجأ
 : اولاق ًالثمف ؛ةملسم



 نإ وَلا هكدحأ يصح اَذإ کیل بیک » :ىلاعت هلوق نإ -

 : لكك هلوقب خوسنم 18١[ :ةرقبلا] نيالا يلو هيِصْوْلا اريح كر
 :نیهجو نم ملسم ريغ اذهو «“ ”«ثراول ةيصو ال١

 ةيآلا نأل «ةيآلا خسني مل ثيدحلا اذه نأ :لوألا هجولا

 دارفأ ضعب جرخي امنإو ما عسب د ال راب «هنم معأ

 .«ثراولا ريعو ثراولا 2 )5 الأو 500 2

 ةماع ةيآلا نذإ «سألا عم خألاك 558 سيل نم نيبرقألا ىفف

 . ةيصو هلف ثري ال نم يقبو «هل ةيصو الف ثري نم اهنم جرخأ

 خسانلل نيبم وه لب و ا نأ :ًايناث

 لك ىطعأ هللا نإ» :ثيدحلا نأل  اخسن كانه نأ ضرف ىلع -

 هيف انلاحأ ثيدحلاف : ندا «"«ثراول ةيصو الف هقح قح ىذ

 اع ةنسلا | ست ملف «ثيراوملا و

 و ےک ا دو ڪش يآ هاڪ ائن
 هنإ :اولاق ء[ءاسنلا] *0 يبس ىه هللا عج سَ 1 ثّوملا يف ءو

 e Pp EY اک لرب ع

 دلج بيثلاب بيثلاو .ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا م

 . هجيرخت يتأيس (۱)

 مقر ثيدح «ثراول ةيصوال يف ءاج ام باب ءاياصولا باتك :دواد وبأ هاور (۲)

$(YAY*)مقر ثيدح «ثراول ةيصو ال ءاج ام باب ءاياصولا باتك :يذمرتلاو  

 .(۲۷۱۳) مقر ثيدح «ثراول ةيصو ال باب ءاياصولا باتك :هجام نباو ؛(۲۱۲۰)
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 رولا ا 1 ا ا

 لابقتسا خسن :هلاثمو «نآرقلاب ةنسلا خسن :ثلاثلا
 هلوقب تباثلا ةبعكلا لابقتساب «ةنسلاب تباثلا سدقملا تيب

 رك ام ُتْيَحَو واحلا ٍدِجْسَمْلا رطَس َتَكَهْعَو لَوْ :ىلاعت
 . ٠٤٤[ :ةرقبلا] اک کموجو اووف ر

 «مجرلاو ةئام

 نهكسمن نأ رمأ ىلاعت هللا نأل «خسن هيف سيل اذه :لوقن
 ةياغ هل ءاَيَعُم مكحلاف :ًاليبس نهل هللا لعجي نأ ىلإ وأ توملا ىلإ
 ! حصي الف نذإ .«ًاليبس نهل هللا لعج دق» : هلوقب ةي لوسرلا اهنّيب

 يهو «ةميلس تسيلف «ميقتست ال تركذ يتلا ةلثمألا لكف

 تيب لابقتسا خسن :هلاثمو «نآرقلاب ةنسلا خسن :ثلاثلا) :هلوق

 دق# :ىلاعت هلوقب تباثلا ةبعكلا لايقتساب ,ةنسلاب تباثلا سدقملا

 َرْظَم هجو لَو اهر هلي كتلو ةَمَسلا يف كه بلم ىر
 امل ([144 :ةرقبلا] 4رس مُكَهوُجُو اولو ْرْشُك ام ُتْيَحَو ٌراَرَْلا دجشَملا
 رشع ةتس سدقملا تيب ىلإ ًاهجوتم يقب ةنيدملا يب يبنلا مدق

 ىلإ هّجوي نأ بحي ةي يبنلا ناكو ءارهش رشف ةعيس وأ اني

 ىلإ هجتي نأ عيطتسي الو «هلل دبعتم دباع بوبرم رشب هنكل ؛ةبعكلا
 لوزن رظتني ءامسلا يف ههجو بّلقي راصف ءرمؤي ىتح ام ةهج
 الا ف و هجو َبْذَقَت ی ر دف# ng هللا | لزفاف ءيحولا
 E : « الا دتا َرطَم تَكَهْعَم لو اهلصرت هلق كسوف

 وک ی ید

  010مدقت ) ص٥ ٤۳(.



 .نآرقلاب ةنسلا خسن باب نم اذه

 نآرقلاب تباث سدقملا تيب ىلإ لب يبنلا هاجتا :لئاق لاق نإف
 4٠[ :ماعنألا] « دسك هده لا ىَّرَه نذل کلو : هلوقل

 ءايبنألا ةلبق نإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق ام باوجلاف

 دجسملا الإ ةلبق ءايبنألا نم دحأل نكي ملو ؛مارحلا دجسملا يه

 :نارمع لآ] اراب ةّكَبب یل سال م عضو تيب ب لوا نل : مارحلا

 :تانكلا لها بحت نم سدقملا تب ىلإ ةاحتالا ل 4٦
 .ًاميلس ًالاثم هانركذ يذلا لاثملا نوكيف اذه ىلعو

 تيب ىلإ ًاهجتم ةليوط ةدم يقب ةي لوسرلا نإ :ليق نإف
 ناك نر كلذ ىلع ىلاعت كلا رقي تيكن تالو ىف لا
 ؟دوهيلا هثدحأ

 ًارهش رشع ةتس ىه ةليوطلا ةدملا هذه لوقن نأ :باوجلاف
 هيلع ناك ةنيدملا مدق ام لوأف هاربر نم «رشع ةعبس وأ

 ضعب يف مهقفاوي راصف «دوهيلا تلون نأ بحي مالسلاو ةالصلا

 ةقفاوم هسأر لدسي ناك هنإ ىتح ءاهنع هني هني مل ىتلا ءايشألا

 .قرفف ؛هرك كلذ دعب مث ءدوهيلل

 يحوب ةلبقلل هجتي نأ - لجو رع هللا هرمأ ًاضيأ اذه يف
 يف ههجو بلقي كلذ دعب ناك ي لوسرلا نإف اذه عمو «هنم
 .ةبعكلا ىلإ هاجتالاب هرمأب هيلع يحولا لزني نأ ىرحتي ءءامسلا

 يهو «ةمكحل هجتا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا :نذإف
 مهيف عفني ال هنأو «ةاتع موق دوهيلا نأ ىأر املف وا فيلأت

 رك ؛ اعيش اذه



 ي س

 تنك» :5 هلوق :هلاثمو «ةنسلاب ةنسلا خسن :عبارلا

 الو ءمتئش اميف اوبرشاف «ةيعوألا يف ذيبنلا نع مكتيهن

 .*'"«ًاركسم اوبرشت
 : خسنلا ةمكح ه

 نكلو ءاذه يف حيحص حيرص ليلد دجوي الف ةكم يف امأ

 ىلإ هجتيف «يناميلا نكرلاو رجحلا نيب يلصي ناك هنإ :لاقي
 !اذه لاقي «سدقملا تيب هاجتاو هيدي نيب ةبعكلا نوكتو «ةلبقلا

 تنكر دِّدِْلَي هلوق هلاثمو «ةنسلاب ةنسلا خسن :عبارلا) :هلوق

 اوبرشت الو «متئش اميف اوبرشاف ءةيعوألا يف ذيبنلا نع مكتيهن
 .ةيعوألا ىف ذيبنلا نع مكتيهن تنك» :هلاثم «ريثك اذهو («ارکسم

 .'رکسم اوبرشت الو ‹متئش اميف اوبرشاف

 نكلو .هلثم “"«روبقلا ةرايز نع مكتيهن نكد : ديلي هلوقو

 ناك ةلثمألا ترثك املك هنأل «نالاثم بلاطلا ىدل نوكيل اذهب انيتأ

 . نسحأ

 :ةيعوألا نم عاونأ يف ذيبنلا نع مهاهن هب لوسرلا ناك
 مهل صخر كلذ دعب مث ءرّيقملاو ‹ريقنلاو «متنحلاو ةةتفدعلا

 اذهو .«اركسم اوبرشت ال نأ ريغ «متئش اميف اوذبتنا» :لاقو

 .ًادج مهم ريخألا ثحبلا اذهو (خسنلا ةمكح) :هلوق

 ثيدح «همأ ربق ةرايز يف هبر ةي يبنلا ناذئتسا باب ءزئانجلا باتك :ملسم هاور )١(

 .ةديرب نع (VY) مقر

 .(5 ١٠ ٥ص ) مدقت )۲)



 )ل عش
 : اهنم « هددعتم مکج خسنلل

 - لجو رع هللا سيلأ ؛خسنلا نم ةمكحلا ام :لئاق لاق اذإف

 ؟خسانلا هيضتقي ام ىلع رقتسيس مكحلا نأ ملعي

 هتمحرل لجو ّرع هللا نكل !كش الو ىلب :باوجلاف

 نم فلتخت حلاصملاو «حلاصملل ةعبات ماكحألا لعجي هتمكحو

 .ةنسلا يفو نآرقلا يف خسنلا تبث اذهلف ءلاح ىلإ لاح

 موق ىلإ لسرأ يبن لك ًالثمف ؛صاخلاو ماعلا خسنلا تبثو

 ةعيرش تخسن ىسيع ةعيرشف «لوألا ةعيرش خسنت هتعيرش نإف
 . عئارشلا عيمج تخسن ايي دمحم ةعيرشو «ىسوم

 حلاصمل عبت عئارشلا نأ يه كلذ نم ةمكحلا :لوقن نذإ

 «نامزلا بسحيو «ممألا بسحب فلتخت حلاصملاو ءدابعلا

 :ناكبلا تسحر

 ىلع ينبم عرشلا عيمج اذكهو (ةددعتم مَكح خسنلل) :هلوق
 .ملعي ال ام مكجلا نمو ءملعي ام مكِحلا نم نكل ءمكحلا

 ؛ةيدبعت ءاملعلا اهيمسي ةمولعملا ريغو «ةحضاو ةمولعملا مكجلاف

 .ببسلا يردن الو ءاهب اندّبعت هللا نأ اهنم ةمكحلا نأ : ينعي

 مون نم مئاقلا دي لسغ بوجو لثمك ةيدبعتلا رومألا هذهو
 «لبإلا محلب ءوضولا ضقنو «ءانإلا يف اهلخدي نأ لبق ًاثالث ليللا
 .اههبشأ امو

 ال نحن نكلو «ةمكح اهل دجي نأ لواحي نم ءاملعلا نم
 رع هللا هلعفي ءيش لکو «ميكح هللا نأ ملعن نحن «كلذ فلكتن

 اهروصقل انلوقع نكلو «ةمكحلا ىلع ينبم وهف هعرشي وأ - لجو
 . اهتوفتف مكحلا ضعب كردت ال



 س(
 يف مهل عفنأ وه ام عيرشتب دابعلا حلاصم ةاعارم - ١

 . مهايندو مهنيد

 نم ٌورلا لق جورلا نع كنولتسيو # : لوقي - لجو 2 هللاو
 0 ءاعءارسإلا] 409 اليف لإ اهلا نم مشو او نر رم

 مدخلا نم كيلع ىقب ام هنأك ‹حورلا نع هلاؤسل ناسنإلل خيبوت

 نم ًاليلق الإ تيتوأ ام كنأ 3 .حورلا ةقيقح يردت نأ الإ
 رغ لات ةفيكف ءملعلا فصن فصن ىلإ الو تلصو ام ؛ملعلا

 . حورلا

 نم ام هنأب نمؤن نأ بجي «لئاسملا هذه لثم نأ مهملاف
 «ةمكحلا ىلع ينبم وهو الإ - لجو ّرع - هللا هعرشي ءيش

 نم هل دب ال رخآ ىلإ ءيش نم لقتني مكحلا نوكف «خسنلا كلذ

 : اهنم نکل «ةريثك يهو .ةمكح

 عفنأ وه ام عيرشتب دابعلا حلاصم ةاعارم ١ :اهنم) :هلوق

 - لجو ّرع هللا نأ ملعن اننأل ء.حضاو اذه (مهايندو مهنيد يف مهل
 نأل «ءكلذ تضتقا ةحلصمل الإ رخآ ىلإ مكح نم دابعلا لقني ال

 ناكم نمو «نمزل نمز نمو ءرخآل صخش نم فلتخت حلاصملا
 تسيل عرشلا لزن ام لوأ سانلا لاحف «لاحل لاح نمو «ناكمل
 .مهبولق يف ناميإلا رقتسا نيح مهلاحك

 تسيلف «ًابيرق ملسأ يذلا ناسنإلا لاح ىتح يعارن :لوقن
 :هل ليقف ناسنإ ملسأ ول اذهلو «لبق نم ملسأ يذلا لاحك هلاح
 وأ ةيدوهي نكت مل اذإ كنم قلطت كتجوزو «ناخدلا برشت ال

 بجي اذهلو ءاذه ببسب دتري امبرف .دغلا نم نتتخاو «ةينارصن

 .رومألا هذه يعارن نأ



 ثيحب ةقبل ةفصب نكل «مالسإلا عئارشب هرمأن اننأ كش الف

 !هيلإ مالسإلا ببحن

 يف نميلا ىلإ ًاذاعم ايب لوسرلا ثعب امل ةمكحلا ىلإ رظناو
 لب «جحلا ضرفبو مايصلا ضرفب مهملعأ :لاق ام «لوألا عيبر
 ‹ةيموي ةالصلا نأل ؛ةاكزلا ضرفو ةالصلا ضرفب مهملعأ :لاق

 ملسي موي نم «كلذك ةاكزلاو ءاهب بلاطم وهف ملسي موي نمف
 نكل «لوحلا بسحي ىتح كلذب اوملعي نأ دب الف ءدقعنم لوحلاو
 يف رقوو مهسوفن يف ناميإلا رقتسا اذإف ءهنمز ِتأي مل موصلا
 .جحلا كلذكو «لوبقلا مهيلع لهس «مهبولق

 رظنا «دابعلا حلاصم ةاعارم خسنلا مكح مظعأ نم نأ مهملا

 خلاف هنواملغلا هب لكن لام زرا هود ريخلا لا ىلإ الك
 ل لف اهر نردد اوتاكو ارنا اوا سانلا ]1 كف آل
 نونكمتي ال امبرو «مهيلع ًاًقاش كلذ ناكل ارتب ةدحاو ةرم هميرحت
 يف الإ هميرحت متي ملو «جيردتلاب ءاج اذهل ءًاروف هنع ءاهتنالا نم
 . ةثعبلا نم ةنس ةرشع ةعست دعب يأ «ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسلا

 نأ يهو ءاهنم ديفتسن ةيجهنم ةيلمع ةلأسم ىلع انلدي اذهو
 ىلإ لقتنيلف «ليلق هب هعافتنا نأ ىأرو ًالمع لمع اذإ ناسنإلا
 نأ ىلوألاف ءهيف هل كروبو هيف ةحلصملا ىأر اذإ هنأو «هريغ

 ةملك  هنع هللا يضرب تاطحلا ني ريغ نع قوز اذهلو

 ىف هل كروب نم» :لاق ؛كتايح ىف اساربن كل نوكت نأ ىغبني

 تح يف ءاوس «ةيتايحلا كلامعأ لك لمشي اذهو :«؛همزليلف ءيش



 س

 يأ يف وأ «ةرايس يف وأ ‹جاوز يف وأ «نكس يف وأ ءملعلا
 الو همزلاف ءيشلا اذه يف كل كراب دق هللا نأ ىرت تمد ام «ءيش

 دجت اذهلو «ىضم امل مدهو «تقولل ةعيضم تالقنتلا نأل ‹ لقنتت

 يضقنيو «تقولا هيلع عيضي لاح ىلع رقتسي ال يذلا ناسنإلا

 . ايش لّصح ام وهو

 انه نم تيشم اذإ تنأف :سوسحم رمأ يف اذه ضرفنلو

 اذهف «يناثلا قيرطلا كلست نأ كل ادب مث «قيرطلا فصن ىلإ

 ال ءلامعألا ًاضيأ اذكه «ريشكلا ءيشلا تقولا نم كيلع عيضي
 ام «ءيش ىلإ ءيش نم لقنتي وأ عطقني مث أدبي نأ ناسنإلل يغبني
 .مزلاف ءيشلا اذه يف كل كروب كنأ تفرع تمد

 رع - هللا ةمعن نم اذهو  فيكتي ناسنإلا نأ ًاضيأ ملعا مث
 لاح نم لقتنن نأ انعطتسا ام اذه الولو «سرامي اميف - - لجو

 مث «ًابعتم ًاًقاش هدجت امبر لمعلاب ئدتبت نيح تنأو «ىرخأ ىلإ
 «ةعيبطو كل ةيجس راص لب ءانيه كيلع راص هيف تررمتسا اذإ
 ` .كركف ريغت هتدقف اذإ

 دابعلل حلصي ال ءيشلا اذه نأ - لجو ّرع هللا ملع اذإو
 .رخآ ءيش ىلإ مهلقن نآلا

 نإ يأ (لامكلا غلبي ىتح عيرشتلا يف روطتلا - ۲) :هلوق
 لبق الإ ةالصلا بجت مل اذهلو «لامكلا غلبي ىتح روطتي عيرشتلا
 تبجو ام اهنأ مهملا ءسمخ وأ نينس ثالث وأ ةنس وحنب ةرجهلا

 لَك يبنلا رجاه املو «نيتعكر تناك تضرف ام لوأو «لصألا نم

 .رضحلا ةالص يف ديز



 «ةكم يف تبجو :ليقو «ةيناثلا ةنسلا ىف تبجو ةاكزلاو

 . .ةاكزلا اهيف يتلا ريداقملاو عاونألا تنيب ةيناثلا ةنسلا يف نكلو
 اذه لك «ةعساتلا ةنسلا يف جحلاو «ةيناثلا ةنسلا يف موصلاو «خلإ
 .لامكلا غلبي ىتح عيرشتلا روطتي نأ لجأ نم

 : لحارم عبرأ هل  اهحضوأو ةلثمألا زربأ نم وهو  رمخلاو

 ةلحرمو «تيقوتلا ةلحرمو «ضيرعتلا ةلحرمو «ةحابإلا ةلحرم
 .ديبأتلا

 [17 :لحنلا] *ٍبْنَعْأْلاَو لختلا ترم نيو# :ةحابإلا ةلحرم

 هني نود هللا اهحابأ رمخلا اهنم نوكي ىتلا بانعألاو ليخنلا

 .[37 :لحنلا] € اًنَسَح اًقْرِرَو ارك

 اشر صال ٌعِفَتَمَو ديك مْنِإ اوف :ضيرعتلا ةلحرم
 اهؤرقي ام درجمب ةيالا هذه 8 :ةرقبلا] اهن نم رك

 ىري هنكل ءامهكرتيف ءامهعفن نم ربكأ امهمثإ نإ :لوقي لقاعلا

 مثإ اهيل :هلوق يف ةمكحلا ريسفتلا ءانثأ يف انّيب دقو
 5 1 كم2 2 2 2 يل ع نب

 :لاق :انلق ثيح 4امهْنَن نم بك امهمنإو سال ٌعْقْنَمَو ربك

 مثإلاف عفانملا ةرثك عم ىتح :ينعي ء(ةعفنم) :لقي ملو (عفانم)
 .ربكأو مظعأ

 اورق ال انماء َنِدَلا امأكي# :هلوقف «تيقوتلا ةلحرم

 ةالصلا نابرق نع يهنلا مزلتسي ٤١[ :ءاسنلا] 4# ئركش شاو ةزلكصلا

 ول هنأل «ةالصلا تاقوأ نيح ناسنإلا ركسي الف ءركسلا لاح

 . اهبرش نم ففخي اذه :نذإ «هنع هللا ىهن اميف عقول ركس



 ا
 .كلذب مهاضرو ءرخآ ىلإ مكح

 ٌميسمْلاو رل اََنِإ اونم َنبِذَلا اًبياَي# :هلوقب :ديبأتلا -
 < 6 حيت كلل هويه نَا لع ني شجر مزال باال
 . [ةدئاملا]

 رمألا لوأ نم اومدص ول سانلا نأل ءاهمكح يف جردتف

 بعصل «مهسفنأ هتهتشاو «هوفلأ يذلا رمخلا برش اوعدي نأ ىلع
 .لاثتما مدع مهضعب نم ناك اميرو .كلذ مهيلع

 ةمكحلا ىضتقم وهف ءًاعرش ةمكحلا ىضتقم هنأ امك اذهو
 ةر هيعضو يفض, وهو كلوي ام لوا ناضل ىلإ رظنا ارفف
 .لامكلا ةجرد ىلإ لصي ىتح روطتيو دادزي مث

 نم لوحتلا لوبقل مهدادعتساب نيفلكملا رابتخا - )١ :هلوق
 سانلا ضعب «نوكي ام دشأ نم هذهو (كلذب مهاضرو ءرخآل مكح
 يهو «ةلبقلا تلوح امل اذهلو «ماكحألا لوحتت نأ ىضري ال

 تلوح امل ؛فخأ ىلإ الو دشأ ىلإ سيل فلكملا ىلإ ةبسنلاب
 لأ بتل اَنْلَمَج اًمو# :ىلاعت لاق امك «سانلا ضعب دترا ةلبقلا

 ٠٤١[. :ةرقبلا] هلأ ىه َنبَدَلا َلَع لإ يک

 نوضري له ؛نيفلكملل ًارابتخا خسنلا يف نأ مهملاف
 : ليق اذإو «هولعف «لالح اذه :مهل ليق اذإف ؟نوداقنيو ماكحألاب
 هب اومزتلا «بجاو اذه :ليق اذإو «هنع اوكسمأ «مارح اذه
 .مكحلا ربكأ نم هنأ كش ال اذهو ؛هب اوماقو

 ؟[ه* :ماعنألا] نرجس مَلَعْأب هلأ سيِلَأ# :لئاق لاق اذإف



 و يب ب

 ناك اذإ ركشلا ةفيظوب مهمايقب نيفلكملا رابتخا - ٤

 . لقثأ ىلإ خسنلا ناك اذإ ربصلا ةفيظوو «فخأ ىلإ خسنلا

 نكلو «نيقتملاب ملعأو نيركاشلاب ملعأ وه «ىلب :باوجلاف
 ركشلا دجوي ىتح ءازجلا بترتي ال «ءازجلا هيلع بترتي ال هملع

 يملا قا ا ا .ىوقتلاو

 .ةبوقعلا وأ ةباثإلاب فيلكتلل

 ناك اذإ ركشلا ةفيظوب مهمايقب نيفلكملا رابتخا  ؛) :هلوق
 خسنلا (لقثأ ىلإ خسنلا ناك اذإ ربصلا ةفيظوو ءفخأ ىلإ خسنلا
 انرظن ولف ءواسم ىلإو «لقثأ ىلإو .فخأ ىلإ نوكي :ماسقأ ةثالث
 اهاندجول ةرباصملا ىلإ «لقثأ ىلإ هاندجول رمخلا ميرحت خسنل
 .واسم ىلإ ةلبقلا لابقتساو «فحخأ ىلإ

 موصلا نيب ًارّيخم رمألا لوأ يف ناك :موصلل انرظن ولو

 نمو «ةهج نم اذه «لقثأ ىلإ هاندجول ‹موصلا نيعت مث ءادفلاو

 صخر مث «كاسمإلا هيلع بجو ءاشعلا ىلص وأ مان اذإ هنأ ةهج

 . فخأ ىلإ ةيحانلا هذه نم ءرجفلا عولط ىلإ مهل
 خسنلا ناك اذإ ركشلا ةفيظوب مهمايقب نيفلكملا رابتخا :نذإ

 نأ نيملسملا ىلع هللا بجوأ امل «ةرباصملا ةيآ لثم .فخأ ىلإ
 مكحلا لوحت املف ةبوعص اذه يف ناك «ةرشع مهنم دحاولا مواقي

 ؛ فيفخت اذه يف راص «ددعلا ةدايز عم نينثا دحاولا لباقي نأ ىلإ

 .ةمعنلا هذه ىلع هللا ركشي نأ ناسنإلا ىلع :نذإ

 انعمس :لوقي نأو ءربصي نأ هيلعف لقثأ ىلإ ناك اذإف
 عبتي نأ امأ «ىوهلا ال ىدهلا عبتي يذلا وه نمؤملاف ءانعطأو

 اذهف ؛هكرت ًاليقث ًائيش ناك نإو ءهّلِبَق افيفخ ًائيش ناك نإ :ىوهلا



 ٌتاومَسلا ِتَدَسَقَل مُهءاوهأ قحا بنا ولو# :ةقيقح نمؤمب سيل

 ۷١[. :نونمؤملا] *« كرهيف نمو ضرذاو

 هنأ  هنع هللا ىضر  رمع نع يور امع لئاس لأس نإو

 كرفغتسنو «كيدهتسنو كنيعتسن انإ مهللا»:ب تونقلا يف وعدي ناك
 كلو دبعن كايإ مهللا»و ««كيلع لكوتنو كب نمؤنو «كيلإ بوتنو

 .ناتروس امهنأ ركذ دقو «'«دفحنو ىعسن كيلإو دجسنو يلصن

 ةشئاع ثيدح لثم يهف نآرقلا نم تناك اهنأ حص نإ :لوقن
 .حصي مل هنأ حيحصلاو «- اهنع هللا يضر -

 )١( ةميزخ نباهاور )۲/ ٠٠١( )١١١0١(؛ قازرلا دبعو ؛(١٠۲ /۲) يقهيبلاو )١/

 ٠؛ ةبيش يبأ نباو )؟1١7/5(.
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 ٠ ربخلا فيرعت :

 | :ةغل ربخلا

 .لوق نم هيَ يبنلا ىلإ فيضأ ام :انه هب دارملاو

 .فصو وأ ريرقت وأ «لعف وأ

 .لوقلا نم ريثك ماكحأ ىلع مالكلا قبس دقو

 .دحاو ىنعمب أبنلاو ربخلا (أبنلا :ةغل ربخلا) :هلوق

 يف نوكي أبنلا نإ :ليقو ءدحاو ىنعمب ءابنإلاو رابخإلاو

 ‹«ةيضاملا رومألا يف نوكي ربخلاو «ةلبقتسملا ةمهملا رومألا

 ابن وه لف :ىلاعت لاق .لبقتسي اميف أبنلاو ىضم اميف ربخلاف
 نواب مع :ىلاعت لاقو ء[ص] © نوْصرَعُم ُهْنَع هنأ م 9 حظ

 .!ابل] 42 وفي هِف ره ىل © ريظَمْلا ا 0

 اذه نوكو «ةغل امهنيب قرف ال :نولوقي ءاملعلا رثكأ 0

 اذه ؛هريغ وأ ميظعلا رمألا يف وأ «يضاملا يف وأ لبقتسملا يف

 . قايسلاو نئارقلا ىلإ دوعي رمأ

 وأ ءلوق نم ةَ يبنلا ىلإ فيضأ ام :انه هب دارملاو) :هلوق
 .ةنسلل ًافدارم نوكيف (فصو وأ ءرمرقت وأ ءلعف

 لامعألا امنإ» :لثم «لوق نم هيب يبنلل فيضأ ام -
 .“«تاينلاب

 .(١3ص) مدقت 000



 ديلا ی
 : عاونأ اب هلعف نإف :لعفلا امأو

 .هيدي نيب جرف دجس اذإ ناك : لثم لعف وأ -

 «؟هللا نيأ» :اهل لاق امل ةيراجلل هرارقإ :لثم ريرقت وأ -
 اسلا ىف ةهحلاقن

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك :مهلوق لثم فصو قا
 . سانلا لمجأ

 ال لع لوسرلا لاعفأ (عاونأ هيي هلعف نإف لعفلا امأ) :هلوق
 .همكح اهنم عون لكلو «عاونأ اهنكل «هتنس نم اهنأ كش

 لوصأ باوبأ مهأ نم هيف نحن يذلا بابلا اذه نأ عقاولاو

 فالخلا نألو للك لوسرلا لاعفأ مكح نايب ىلع هلامتشال «هقفلا
 ام لعجي نم سانلا نمف ؛هيف داهتجالا فالتخال ءًاريثك هيف عقي
 لعجيو سكعي نم مهنمو «ةداع دبعتلا ليبس ىلع هيب يبنلا هلعف

 .ريثك أطخ كلذب لصحيف «ًادبعت ةداعلا ليبس ىلع هلعف ام
 تادابع عيضي ءًاطّرفُم نوكي لوألاو ءاطِرفُم نوكي يناثلاف

 .ديزيف ولغي يناثلاو «ةداع اهل هيي يبنلا لعف رابتعاب «ةريثك
 ده. ةركرت ام ىاسعاب ةريثك تاداغ ريف دف سانلا نأ قبو
 مل هنأل اذه للضي هدجتف «ةدابع هدنع يه يتلا ةداعلا رمأ
 .اذكو اذك لعفي

 مأ ةنس وه له :ًالثم سأرلا رعش ذاختاك «كلذ ةلثمأ نمو ظ
 .ةريثك ءايشأ اذكهو «ةداع مأ ةنس يه له :ةمامعلاو «ةداع

 هلعفي له سانلا نيب هدهع يف ًالوعفم هتردق يذلا ءيشلاو

 .(37ص) مدقت )۱(



 56 دیبا
 برشلاو لكألاك «ةّلبجلا ىضتقمب هلعف ام :لوألا

 EET ‹مونلاو

 ا ا اغ ىق كله ناک نإف :ال مأ

 ی ا

 صيمقلا نوسبلي موق يف ثعب ةي لوسرلا نأ ول ردقن : ًالثم

 اذهلو a ءادرو ارازإ نفلي افا .حلشملاو لاقعلاو غامشلاو

 (7١(ءادرو دازإ يف مكدحأ مرحيل» :مارحإلا يف لاق

 (مونلاو برشلاو لكألاك ةّلبجلا ىضتقمب هلعف ام :لوألا) :هلوق
 لوسرلاف «هتاذ دح يف هل مكح ال اذهف .«كلذ هبشأ امو «سابللاو

 عوجي ناسنإ لك «ةلبجلاو ةعيبطلا ىضتقمب برشيو لكأي ناك
 . لكأيو

 دعا ودل يس ا امبرو ماني ناك «مونلا كلذك

 نع زاتمي هنأ الإ «ةداتق وبأ وأ دادقملا همعدف سعن نيح هرافسأ

 هبلق ماني الو هانيع مانت هنأ سانلا

 هسأر ىلع بصي ناك هنأ تبث دقف ءرحلا هبيصي ناك كلذكو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع رحلا نم مئاص وهو ءاملا

 ةبج سبل كوبت ةوزغ ىف ناك امل هنإ ذإ ءدربي ناك امك

 دارأو أضوتي نأ دارأ امل هنإ ىتح مالسلاو ةالصلا هيلع ةيماش
 هدي جرخي نأ عيطتسي ال ًاقيض مكلا ناك «هيعارذ جرخي نأ

 ةالصلا هيلع هيعارذ لسغو «ةبجلا لفسأ نم هدي جرخأف «هنم

 . مالسلاو

 .رمع نب هللا دبع دنسم )588١( هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور (۱)



 د س
 وأ «نيميلاب لكألاك ةبولطم ةفص هل نوكي دقو «ببسل هنع

 .لامشلاب لكألاك اهنع ىهنم

 نسي :ناسنإلل لاقي الف «هتاذ يف هل مكح ال نذإ يّلبجلاف
 نأ كل نسي : لاقي الو «لوبي ناك هيي لوسرلا نأل لوبت نأ كل

 .ةيلبجلا رومألا نم اذه نأل ؛ طوغتي ناك هيي لوسرلا نأل طوغتت

 دقو ءببسل هنع ًايهنم وأ هب ًارومأم نوكي دق نكلو) :هلوق
 لكألاك اهنع يهنم وأ ءنيميلاب لكألاك ةبولطم ةفص هل نوكي
 :ءابطألا لاق ولف «ببسل هنع ناسنإلا ىهنن امبر لكألا (لامشلاب
 .ررضت اذه لكأ اذإ لجرلا نإ

 لكألا مرحي هنإ :مالسإلا خيش لاق لب «مارح هلكأ :لوقن
 زوجي ال هنأل ءررضتي مل نإو «لكألاب يذأتلا ناسنإلا فاخ اذإ
 نأب كلذو ؛هدنع ةنامأ هسفن نإف «هب ىذأتي ام لوانتي نأ ناسنإلل

 .كش الب ىذأتي اذه !موعلبلا ىلإ نبللا

 . باتكلا لهأ مايص نيبو اننيب قرافو ‹ هللا ةعاط

 .كلذل ًارطضم ناسنإلا ناك اذإ لكألا بجي امبرو

 رومأم هنإف نيميلاب لكألاك «هب رومأم فصو هل نوكي دقو
 .لامشلاب لكأي نأك ءهتفصل هنع ًاًيهنم نوكي وأ «هب

 . هتفصل هب رومأم



 “ت د
 حابمف ‹«سابللا ةمصك ةداعلا بسحب هلعف ام : يناثلا

GEEنم نيني ىلا دب  ud 
 جرخي نأو ء«ىرسيلا لبق ىنميلا لخدي نأ رمؤي سابللا يفو

 . ىنميلا لبق ىرسيلا
 «لوألا ريغ ءيش اذه (ةداعلا بسحب هلعف ام :يناثلا) :هلوق

 داغ اإ 4 ةعيبطلاو ةليجتلا هفت ال تفاعلا ضر عيش اه
 .هيلع همالسو هللا تاولص يبنلا مهلثم لعفف اذك لعف سانلا

 :(سابللا ةفصك) (هتاذ دح يف حابمف «سايللا ةفصك) :هلوق

 نوممعتي موق يف شاع «ةداعلا ليبس ىلع هيب يبنلا هلعف اذه

 .ءادرلاو رازإلا سبليو متعي راصف «ءادرلاو رازإلا نوسبليو

 الو «ةحابإلا ةداعلا ليبس ىلع لعفي يذلا اذه مكحو

 بايثلا سبلي نأ ناسنإلل حابيف «يلبجلاك هل مكح ال هنإ :لوقن

 .ةداعلا هب ترج ام بسح ىلع

 نأ ةنسلا «ةعيسلا وهذه .:ىرخعأ ةهج نم اضنأ لوقف

 كلذلو ةي لوسرلا لعف اذه نأل «سانلا هسبل ام سبلي ناسنإلا

 ام سبلي ناسنإلا نأ ةرهشلا سابلو «''ةرهشلا سابل نع ىهن

 .ةحابملا ةسبلألا عاونأ نم سانلا نيب هب رهتشي

 : (ببسل هنع ًايهنم وأ هب ًارومام نوكي دقو) :هلوق

 نم نيعملا هجولا اذه ىلع نوكيت نأ ولطف نوک كف

 . اهنع يهنم ةرمحلا «هريغ نم لضفأ ًالثم ضايبلاف ءةفصلا

 :هجام نبا هاورو ؟(0579٠5) ةرهشلا سبل يف باب «سابللا باتك :دواد وبأ هاور 1١(

 .(7705) بايثلا نم ةرهش سبل نم باب «سابللا باتك



 لزنأ مهسابل نوكي نأ سانلا داتعا ول :هنع ًاّيهنم نوكي -
 لجرلا سبلي نأ سانلا داتعا ولو «ةداعلا عبتن الف «نيبعكلا نم
 ةداعلا نأل حابم اذه :لوقن الف «ةداعلا عبتن ال بهذ متاخ
 . سانلا اهداتعا ولو مارح ةمرحملا ةداعلاف ءاذكه

 نرم ماع لماش نيد يمالسإلا نيدلا اذه :لئاق لاق اذإف
 .ناكمو نامز لكل حلاص

 نامز لكل عضاخ هنإ :لوقن انسل اننكل «حيحص اذه : لوقن
 .ناكمو

 نأ ىلإ ًابهاذ سيل «عرشلا ىلع ةداعلا مكحي نأ ديري يذلاف
 نيدلا نأ ىلإ بهاذ وه لب ءناكمو نامز لكل حلاص مالسإلا
 نم همهف نم همهف دقو !ريطخ اذهو «ناکمو نامز لكل عضاخ

 هيضتقت امل عضاخ نيدلا نأ :كلذ ىنعم نأ اونظو «سانلا
 . سانلا تاداعو «ةنكمألاو «ةنمزألا

 لمعا تنأ «عضاخ هنأ ىنعملا سيل نكل !حلاص : لوقأ
 ؟ال وأ حلاصملا يفاني له رظناو «نيدلاب

 ىلإ بايثلا ًالثم انعفرو نيدلاب انلمع ولف ءحلاصملا يفاني ام .
 .ةحلصملا وه اذه لب ءًادبأ حلاصملا يفاني الف هب انرمأ ام

 ىمهاحل نوقلحي نآلا سانلا :سانلا نم لئاق لاق
 دوهيلاو نيكرشملاو سوجملا اوفلاخ» :لاق لك لوسرلاو
 مهنإف ىراصنلاو دوهيلا ىلإ رظناو بهذا :لوقي .''"«ىراصنلاو

 )55١(. ةرطفلا لاصخ باب ءةراهطلا باتك :ملسم هاور (1)



۳ e 

 نوكيف «ةيصوصخلا هجو ىلع هلعف ام :ثلاثلا

 لصألا نأل ءليلدب الإ ةيصوصخلاب مكحي الو

 رمأ ذيفنت يف ًاقداص تنك نإ مهتفلاخمف ءمهاحل نوقبي

 !كتيحل قلحت نأ ؛ ايڪ لوسرلا

 يز نم راصف يزلا اذه نوملسملا داتعا دقو :لاق مث

 !ناكمو نامز لكل حلاص نيدلاو «نيملسملا

 !ميظعلا هللا ناحبس

 ةويهبلاو:نيكرشملاو:ىراصعلا نأ كارعد ًالوأ لوقت

 رظناف «عقاولا اهبذكي ةبذاك ىوعد مهاحل َنوُقْبُي سوجملاو
 اندجول مهمومعل انرظن ولف «هتيحل قلاح مهرثكأ ءايسورو ابوروأل

 .هتيحل قلحي رثكألا
 يف كلذ تبث امك ةرطفلا نم ةيحللا ءافعإ نإ :ًايناث لوقن مث

 ءةفلاخملا درجم ةيحللا ءافعإ يف ةلعلا تسيلو «ملسم حي

 رثأتت الو «ةيقابلا ننسلا نم نوكت ذئنيحو «ةرطفلا ةقفاوم لب

 فحو «رفاظألا ميلقتو «طبإلا فتنو «ةناعلا قلحك «تافلاخملاب

 . براشلا

 اضتخم نوكيف «ةيصوصخلا هجو ىلع هلعف ام :ثلاثلا) :هلوق

 «ةدابع موصلا يف لاصولا (ةبهلاب حاكنلاو موصلا يف لاصولاك «هب

 . اشا ةدابع :لقف تئش نإو «ةزيرغ ةبهلاب حاكنلاو

 . (۲٦٤ص) هجيرخت مدقت (۱)



 نأ انل سيلو ءهل وهف ءةيصوصخلا هجو ىلع هيي هلعف ام
 ةيصوصخلاو «ةيصوصخلا تلطبل هيف هب انيسأت ول اننأل ءهب ىسأتن
 . عرشلا يف دوصقم رمأ

 اذه ءامهنيب رطف نودب نيموي موص نيب عمج : لاصولا -
 هللا يضر - رييزلا نبا ناك «ةسمخ وأ ةعبرأ وأ ةثالث نوكي دقو هلقأ

 .ًاموي رشع ةسمخ لصاوي - هنع

 .هيف ددشو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هنع ىهن لاصولاو
 - كب ىسأتن نحنف :ينعي - هللا لوسر اي لصاوت كنإ :اولاقو
 ىقسيو معطي .''”«ىقسأو معطأ ينإ .مكتئيهك تسل ينإ» :لاق
 ناك ام كلذك ناك ولف ءزبخ وأ رمت وأ بارشب سيل نكل

 هللا ركذ نم هبلق هب لغشني امب ىقسيو معطي نکل ءالصاوم
 .ءيش لك ىسنيف .هب هتلصو

 فب لغتشا وأ ءيشب هبلق قلعت اذإ ناسنإلا نأ ملعن نحنو
 لمحلا نولزني ءنآلا لامعلا ىلإ رظناو «هادع امب سحي ال هنإف
 لوغشم هنأل ءاهب سحي الو مهدحأ عبصأ حرجتف ةرابسلا نم
 تأدب هلمع ىضق اذإ نكل ءرثكأ شورق ىلع لصحيل رثكألا لازنإب

 . اهب سحأو هملؤت
 هللا يضر  مهنكلو «لاصولا نع مهاهن لوسرلا نأ مهملا

 لصاوو مهكرتف ءاولصاو يسأتلاو ةعباتملا ىلع مهصرحل  مهنع

 هاور «(۱۸۲۲) مقر ثيدح ءروحسلا ةكرب باب ؛موصلا باتك :يراخبلا هاور 01(
 مقر ثيدح .موصلا يف لاصولا نع يهنلا باب «مايصلا باتك :ملسم

 .(١٠١١؟)



اب اورطفأ مث «ناضمر ىضقنا ىتح ًامويو انو اموی مهب
 مث «ديعل

 ملسو لص مهللا ۴ لكنملاك “«مكتدزل لالهلا رخأت ول» :لاق
 ( . اهسفن ىلع قشت نأ ةمألا نم ديري ال هنأل ءهيلع

 هبي :ىلاعت لاق كك لوسرلاب صاخ ةبهلاب حاكنلا -

 كيت کام امو ترا تا ىلا جورا كل ع نإ تل

 5 كلاخ تاتو 7 دمع تاو َكَيَع تاتو كم هلا ءانأ اعم
 م ی ص رص ر < ۶ 6 م 0 رس رص ےس

 دارأ نإ يتلا اسف تو نإ ةه هئا َكلَعَم ب ىلا كيبلدخ
 ر + وبيدرم

 يس بال و ا سوا حكتتسل ن لأ

 رح كلي لکا 2 د الکل مهنيا تكلم ر 0 0 ف 2

 «كل يسفن تبهو اا ىلإ ةأرملا يتأت -

 لودبو «قادص نودبو «دوهش نودب هتجوز نوكتو (تلبق) :لوقيف

 ! تلق : لوقيف هل اهسفن بھت «دقع نودبو ‹ىلو

 ‹حاكنلا حصي الف ‹ صخشل اهسفن تبهو ةأرما نأ ول نكل

 .6 لوسرلاب صاخ اذه :نذإ «هطورشب دقع نم دب ال

 ةبسنلاب هل مكح ال مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب صاخلاو

 هو هلوسر ىلع هللا لضف فرعن اننأ ةهج نم هب عفتنن امنإو ءانيلإ

 مل ام َكَمَلَعَو9 :ىلاعت لاق امك ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف نأو

 .[11 :ءاسنلا] «اَميِظَع كع لأ لص تاکو لَم نكت

 مقر ثيدح «لاصولا رثكأ نمل ليكنتلا باب .موصلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 ثيدح ءموصلا يف لاصولا نع يهنلا باب .مايصلا باتك :ملسمو 4(

 ١١١(. دف مقر



 فقو ةفلدزم ىلإ ةفرع نم هعفد يف يب لوسرلا نإ :ليق ول
 هللا يضر - رمع نبا ناكو امیمخ ًاءوضو ًاضوتو لابو قيرطلا ءانثأ يف
 هللا ىضر  رمع نبا نإف ءاذه نع بيجن فيكف «كلذ لعفي  امهنع
 ٠ ؟ًاًياحص ناك  هنع

 درفنا دق رمع نبا نإ :مالسإلا خيش لاق امك :باوجلاف
 ىلع هوقفاوي مل ةباحصلا نأو «ةباحصلا ةيقب نع يأرلا اذهب
 ًاقافتا عقو ام نأ ىلع ةمألا روهمجو ةباحصلا روهمج نأو ءاذه
 مدق : لئاق لاق ول لثم «هيف لَك يبنلاب ىسأتن نأ عورشمب سيلف
 ال نأ لضفألا لهف «عبارلا موي جحلل ةكم ىلإ ةي لوسرلا
 عقو اذه نأل ءال :لوقن ؟عبارلا مويلا يف الإ كمودق نوكي
 . اقافتا

  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ريثك نع لقن : لئاق لاق نإف
 ؛صيمقلا رارزأ حتف  رمع نباو  هنع هللا يضر - ةيواعم مهنم -
 ؟ةنس اذه :لوقن لهف

  ثيدحلا يوار وهف  ةيواعم امأ «ةنسب سيل :باوجلاف
 رمع نبا امأو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يده اذه نأ نظو

 اذه نأل ءةنسب سيل اذه :لوقن اذهلو «لوألا يف تلق امكف
 ناك رح لجأل اهحتف لك يبنلا نأ لمتحيف «نيع ةيضق درجم
 نكمي ال هنأ كلذ ىلع ليلدلاو كلذ ريغ وأ «مويلا كلذ يف
 اهعضو ناكل الإو ء«طبرت نأ لجأ نم الإ رارزألا عضوت نأ

* 

 اهب رمأي الو هيَ يبنلا اهلعفي يتلا ءامشألا : لئاق لاق ولو



 ال ايم يبنلاب ءادتقا اهلعفي نأ ناسنإلل لهف ءاهنع ىهني الو

 .ماعطلا اذه لكأي نأ لثم «ًادبعت

 زربأو ‹ عيرشتلاو ةلبجلا نيب راد امم وه «معن : ل

 لكأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاف ءءابدلا سنأ عبتت ت اذهل لاثم

N aSاهلكأ هنأ وأ  

 نوكيف «ماعطلا مضه ىلع نيعت «ةيبطلا ةيحانلا نم ةديفم اهنأل

 .ةلأسملا هذه يتأتس لاح لك ىلع ؟بولطملا رمألا نم اذه

 لكآ انأ :لوقي ة4 لوسرلل هتبحم ةدش نم سانلا نم ريثكو

 ىضتقم نم اذه نأ كش الو .ةبغر هيف يل سيل ناك نإو ءابدلا

 وأ ءأدبعت لعفي لعفلا اذه له :رظنلا ىقبي نكل «ةبحملا لامك

 ال بيبحلا هلعفي ام لعفي دق ناسنإلا نأل < .ةبحملا ةوق درجمل

 لعفت كنإف ةقداص ةبحم ًاصخش بحت كنأ ول ًالثمف «ًادبعت

 ةقفاوملا ليبس ىلع نكلو دبعتلا ليبس ىلع ال «هلاعفأ

 ام لعفي نأ بحي هب لوسرلل هتبحم ةدشل سانلا ضعبف

 باب نم نكل «ةدابعلا ليبس ىلع نكي مل نإو «لوسرلا هلعفي
 . هبيبحل بيبحلا ةقفاوم

 ام مهاهن امل ةه لوسرلاب ًاّصاخ ناك ول لاصولا لهو

 نألو «مازلإلا هجو ىلع نكي مل هنأل ةباحصلا متأ امنإو ءاوهتنا

 هوكرتي مل امدنعف «هكرتب لوسرلا مهرمأ ام كرتب نوردابي ةباحصلا

 ؟مازلإلا هجو ىلع سيل هنأ ملع

 ةالصلا هيلع لوسرلا نأ اونظ «نيلوأتم هوكرت مه :لوقن



 . = اخألا ظ
 O ءًادبعت هلعف ام :عبارلا

 ىلع نوكي ال ليكنتلاو «مهل لكنملاك ''"«مكتدزل لالهلا رخأت ول»
 قلح يف اورخأت امل اولوأت املثم اولوأت مهو «هورکم وأ حابم لعف

 ةجح يف للحتلا يف اورخاتو «ةيبيدحلا حلص يف مهسوؤر

 . عادولا

 يناثلاب ًاريثك هبتشي عبارلا اذهو (ًادبعت هلعف ام :عبارلا) :هلوق
 له «ناسنإلا ىلع هبتشيف العف لعفي دق ةي لوسرلا نإف «لوألاو
 الف «ةلبجلا ىضتقمب هلعف وأ «ةداعلا لجأ نم هلعف وأ ًادبعت هلعف

 :لاقيف ءزييمت نم دب

 سانلا نأ نهذلا ردقي ثيحب «ةداعلا ةقفاوم هنم رهظ امو -

 هجو ىلع هنولعفي اوناک ول وأ «هلعف ام اذه نولعفي ال اوناك ول
 . ةداع هنأب انمكح هجولا كلذ ىلع هلعفل رخآ

 ىضتقمل ًامئالم نوكي ال ثيحب دبعتلا دصق هيف رهظ امو -
 .دبعتلا ليبس ىلع هلعف امنإ هنأ رهاظلاف ةداعلل ًاقفاوم الو «ةلبجلا

 نأ لصألا :لوقت لهف ءالكشم رمألا كيلع يقب ول نكلو
 ىلع ليلد موقي ىتح عنملا لصألا :لوقت وأ «ةدابع وهف هلعف ام
 نكي مل نإف «حضاو ليلدب الإ عرشت ال ةدابعلا نأل ؟دبعتلا دصق
 ءاهب ىلاعت هلل دبعتلا ىلع مدقن ال أ بجاولاف حضاو ليلد كانه

 ةربخ هدنع يذلا ناسنإلا نأ بلاغلا نكل .برقألا وه اذهو

 .(556ص) مدقت 000



 بأ 48 رابخألا

 ‹هيلع غيلبتلا بوجول غالبلا لصحي ىتح هيلع بجاوف

 «لاوقألا حصأ ىلع انقحو هقح يف اونم نوكي مث

 هذه يف ماتلا لاكشإلا هيلع لكشي ال ِلَك يبنلا ةريسب ةفرعمو

 . ةثالثلا عاونألا

 ءهيلع غيلبتلا بوجول غالبلا لصحي ىتح هيلع بجاوف) :هلوق

 لوق نم ملعو (لاوقألا حصأ ىلع انقحو هقح يف ًابودنم نوكي مث
 مل لعفلا ريغب غالبلا لصح ول هنأ (غالبلا لصحي ىتح) :فلؤملا

 ةيعورشمب ةمألا ملعل قيرط ال هنأ ردق اذإ نكل ءًابجاو لعفلا نكي

 .ابجاو لوسرلا لعف ناك لوسرلا لعف الإ لعفلا اذه

 بجي ال ام رومألا نم ملاعلا ىلع بجي دق هنأ ملعن اذهبو

 بودنم ءيشلا اذه نأ نوملعي ال سانلا نأ انضرف ول «هريغ ىلع

 ملاعلا نأل ءًابجاو انه ملاعلا لعف نوكيف ءملاعلا هلعف اذإ الإ
 . غلبي نأ بجي

 غالبإ لصح ول ثيحب «هريغل بجاو هنإ :اذه يف لوقنو

 . ىفكل لعفلا ريغب سانلا
 لأ آم لب ُلوُسَرل اي :ىلاعت هلوق نم بوجولا انملع

 نمو «[۷ :ةدئاملا] متاس تقلب اف لَم رل نو كَ ني کل

 دف :هلوقو ء[٠ :نارمع لآ] مب الآ ع اَمّنِإَف# :ىلاعت هلوق
 ر

 . ةددعتم اذه يف تايآلاو [ةيشاغلا] 09 e تن امْنِإ

 ابودنم نوكي ءهب سانلا ملعيو ا لصحي نأ دعب مث

 هنأ :لوق هيفو ءاهطسوأو لاوقألا حصأ وه اذهو ءانقحو هقح يف

 نذإ لاوقألاف ءهلو انل بدني هنأ :لوق هيفو ءهيلعو انيلع بجي

 . ةث الث



 راب 4۷۰ ابخألا

 مدع لصألاو «هتيعورشم ىلع لدي ادى لزق هن أل كلذو
 ءهكرت ىف باقع ال ًاعورشم نوكيف «كرتلا ىلع باقعلا

N ON, | 
 ءيش يأب» : تلئس اهنأ ةشئاع ثيدح :كلذ لاثم

 “كاوسلاب :تلاق ؟هتيب لخد اذإ ادبي هلي يبنلا ناك

 ءلعفلا درجم الإ تيبلا لوخد دنع كاوسلا يف سيلف
 . ابودنم نوكيف

 (هتيعورشم ىلع لدي ًادبعت هلعف هنأل كلذو) :هلوق
 ةالصلا هيلع لوسرلا لعفف ؛ليلعتلا هجو (كلذ) :هلوق
 « هتيعورشم ىلع لدي ةدابعلا هجو ىلع لعفلا اذهل مالسلاو

 . عورشم او

 ال ًاعورشم نوكيف «كرتلا ىلع باقعلا مدع لصألاو) :هلوق
 ول مثأن ال اننأ لصألا (بودنملا ةقيقح ةقيقح اذهو ,هكرت يف باقع

 نر نع 3/8 لوسرلا ر أم : . ينعي ايما رد ر

 ناک ءيش يأب» :تلئس اهنأ ةشئاع ثيدح كلذ لاثم) :هلوق

 ا اذإ لل ناك يع :تلاق ؟ ؟هتدب لخد ا اذإ أديد ةا يبنلا

 0 ا :لوقنف < 58

 مقر ثيدح «هريغ كاوسب كاتسي لجرلا يف باب «ةراهطلا باتك :دواد وبأ هاور )١(
 دمحأو ؛(١/7١) نيح لك يف كاوسلا باب «ةراهطلا باتك :يئاسنلاو ؟0)
50 )2). 



 اذإ ناسنإلل نسيف «ةنس انل ةبسنلابو «غالبلا لصحي ىتح ًابجاو

 ( .كاوسلا هب أدبي ام لوأ هتيب لخد

 .ةهوركم ةحئار هيف سيلو هلهأ ىلع لخدي

 : لوقن

 نم «ةدئاف هذهف «مفلل ةرهطم كاوسلا» : ةي يبنلا لاق :ًالوأ

 .ةدابع وه : ندإ '«برلل ةاضرم» « فظنتلا نم هدوصقم نوكي انه

 «خستم ريغ ًافيظن سانلا ىلإ جرخي ناسنإلا نوك :ًايناث
 بحي ليمج ىلاعت هللا نأل «ةدابع وه : ندإ ءاعروش بولطم

 . لمجتلا بحي أ «لامجلا

 SET وا الا امأ

 ا يف هنأ م ل 0 نوكي نأ اا 5 الا

 :لاقف «ةنسح هلعنو س هبوث نوكي نأ بحر : لجرلا ا

 ناسنإلا ناك نإف «ريدقت لك ىلع ةدابع كاوسلا راص :نذإ

 يف بيغرتلا باب «ةراهطلا باتك : يئاسنلاو ؛(١٤۱۲ .5ال/5)دمحأ هاور )١(

 كاوسلا باب «كاوسلا باتك :(1۸۲ /۲) انلعم يراخبلاو ؛(١/١٠) كاوسلا

 . ةشئاع نع )۳٤۸/۳(« نابح نباو ؛(۷۰ /۱) ةميزخ نباو ؛سبايلاو بطرلا

 نبا نع احل مقر ثيدح «هنايبو كلا ميرحت باب «ناميإلا باتك :ملسم هاور (؟)

 .دوعسم



 رابخألا يَ

 ىتح هولا لسغ يف ًالخاد سيل ةيحللا ليلختف

 دن نوكيف «درجم لعف وه امنإو ٠ ‹لمجمل ًانايب نوكي

 يغبنيو .بولطمو دومحم اذهف هلهأ دنع هتهكن بيطي نأ ديري

 ضعب لاق ىتح .ءيش نسحأ ىلع هلهأ دنع نوكي نأ ناسنإلل
 لمجتت نأ بحي امك هتجوزل لمجتي نأ ناسنإلل يغبني : :فلسلا
 .تقو لك نونسم هنإ :كاوسلا يف ءاهقفلا لاق مّن نمو هل

 (ءوضولا يف هتيحل للخي يب يبنلا ناك :رخآ لاثم) :هلوق
 هيلع ناكف «ةضيرع ةفيثك تناك يي هللا لوسر ةيحل نأ فورعملاو
 . اهللخي مالسلاو ةالصلا

 ءهئوضو نم ءزج لعفلا اذه نأل ءًأدبعت ةي هلعف اذهو
 .ةدابع ءوضولاو

 نأل (هجولا لسغ يف ًالخاد سيل ةيحللا ليلختف) :هلوق
 ليلختلاو ءاهرهاظ لسغ يفكي اهنم لسرتسا امو ةفيثكلا ةيحللا
 ۰ .اهنطاب ىلإ ءاملا لاصيإ

 ةلسرتسملا ةيحللا نإ :لوقي ءاملعلا ضعب نإ :لوقن لب
 ناسنإلا اهلسغي مل ول هنأو ءالصأ هجولا يف ةلخاد تسيل رعشلا
 !رظن هيف لوقلا اذه نكل ؛هؤوضو حصل

 نوكي ىتح هجولا لسغ يف ًالخاد سيل ةيحللا ليلختف) :هلوق
 ناك ول هنأل (ًابودنم نوكيف درجم لعف وه امنإو < ءلمجمل ًانايب
 هذه ىلع ا لسغ نأل ey ناكل هجولا لسغ يف الحاد

 [1 :ةدئاملا] #كهوجو اولسعاف# :ىلاعت هلوق لمجمل نايب ةفصلا



 أ ا

 باتكلا صوصن نم لمجمل ًانايب هلعف ام :سماخلا

 غيلبتلا بوجول نايبلا لصحي ىتح هيلع بجاوف :ةنسلا وأ

 ين ىفا نويملا نصنلا فلو كح هل دوك ا «هيلع

 ناك نإو اجا لعفلا كلذ ناك ًابجاو ناك نإف ءانقحو

 ها لعفلا كلذ ناك او

 اهلعف يتلا ةبجاولا ةالصلا لاعفأ :بجاولا لاثم

 راصف لمجمل ًانايب نكي مل «هجولا لسغ يف لخدي مل امل نكلو

 ةبسنلاب هنأ الإ ا دوكي د درجملا لعفلاو ءًادرجم العف

 هللاو .غالبلا لصحي ىتح ءًابجاو نوكي - قبس امك - ب لوسرلل

 قولا

 وأ باتكلا صوصن نم لمجمل ًانايب هلعف ام :سماخلا) :هلوق

 مي غيلبتلا بوجول نايبلا لصحي ىتح هيلع بجاوف «ةنسلا

 وُميِقَأَو# :ةاكزلا ةيآ لثم ءلمجم صن نآرقلا ىف ' ينأي دقأ + ينعي

 «ةالصلا ميقن فيك يردن ال نحنو [4* :ةرقبلا] گل اواو ٌةرَلَّصلَ

 لي يبنلا ىلع بجاوو «لمجم اذهف «ةاكزلا يتؤن فيك يردن الو

 نيبي نأ هيلع بجي لَك يبنلا نأل «غيلبتلا لصحيل هلعفي نأ

 .هلعفب امإو هلوقب امإ ؛لمجملا

 ءانقحو هقح يف نّيبملا صنلا كلذ مكح هل نوكي مث) :هلوق

 لعفلا كلذ ناك ابودنم ناك نإو ءابجاو لعفلا كلذ ناك ابجاو ناك نإف

 اذه نوكي «سانلل حضتاو هلعفو سانلل هنيب اذإ :ينعي (ًابودنم

 .نيبملا صنلا مكح همكح

 اهلعف يتلا ةبجاولا ةالصلا لاعفأ :بجاولا لاثم) :هلوق



 دف —| 4V4 ابخأللا

 4لَصلَأ اُميِقَأَو## :ىلاعت هلوق لمجمل انايب ءب يبنلا
 . [47 :ةرقبلا]

 ا فلخ نيتعكر ايي هتالص :بودنملا لاثمو

 نم اوُدجأَوط :ىلاعت هلوقل ًانايب «فاوطلا نم غرف نأ دعب
 نم ىلإ يي مدقت ثيح ٠١[ :ةرقبلا] 4 ام رها م

 ةنس ماقملا فلخ ناتعكرلاو عةيآلا هذه ولتي وهو 2و

 ٤١[( :ةرقبلا] 4ةوَلَّصلأ أوُميِق أَو :ىلاعت هلوق لمجمل ًانايب ب يبنلا

 :هلعفو هلوقب ةالصلا ةماقإ ةيفيك يي يبنلا نيب

 : لجرلل لاق ءنولصي فيك سانلا مّلعي ام ًاريثكف :هلوقب امأ -
 . "'”«ربكف ةلبقلا لبقتسا مث ءءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ»

 .لوقلاب نايب اذهف «ثيدحلا ةيقب ركذو
 نم مكب متأيلو يب اومتئا» :ِِكَك لاق دقف :لعفلاب امأو -

 دجسي نأ دارأ اذإف ءهقوف يلصي لعجف ربنملا ىلع دعصف «مكدعب
 اوملعتلو يب اومتأتل اذه تلعف» :لاقو «ضرألا ىلع دجسو لزن
 .لعفلاب ميلعت اذهف ٠ 0 يتالص

 ةوكيو «بجاو ةئاسف لعفلا اذه نم اجاوب ناك ام :لوقنا
 .بودنم وهف ًابودنم ناك اذإ امأو ءًابجاو

 هاقملا فلخ نيتعكر ِةِللَي هتالص :بودنملا لاثمو) :هلوق ظ
 رهن مَعَ نم اودا :ىلاعت هلوقل ًانايب ءفاوطلا نم غرف نأ دعب
 هذه ولتي وهو ميهاربإ ماقم ىلإ ةي مدقت ثيح 1١[ : ةرقبلا] © صم
 ِماَقَم نم اودختأو# : ىلاعت هلوق يف (ةنس ماقملا فلخ ناتعكرلاو ءةيآلا

 .(777”ص) مدقت () .("”55ص) مدقت (۱)



 7 رابخألا

 هزاوج ىلع ليلد وهف .ءيشلا ىلع ةَ هريرقت امأو

 . العف مأ ناك ًالوق ؛هرقأ يذلا هجولا ىلع

 : اهلأس ىتلا ةيراجلا هرارقإ :لوقلا ىلع هرارقإ لاثم

 ءانعمب لفن لضم a لق لامس 4 ]2 دو
 مأ نيتعكر يلصن لهو «هفلخ الإ سمخلا تاولصلا يلصن الأ

 مدقت هفاوط نم غرف امل لك يبنلا نكل ؟ًاينامث مأ ًاتس مأ اهدا

 متهربإ ماَقَم نم اوُدْججأَو» :ةيآلا هذه ولتي وهو ميهاربإ ماقم ىلإ

 اأ لفل :ىلوألا يف أرق «نيتفيفخ نيتعكر ىلصف 4 صم

 « لأ هلا و وه لف :ةيناثلا يفو ١[ :نورفاكلا] 4 نورفكلا

 ١[. :صالخإلا]

 دنع روهشملا وه اذه «(ةنس ماقملا فلخ ناتعكرلاو) :هلوق

 ماقملا فلخ ةالصلا نأ ءاملعلا ضعب ىريو .ملعلا لهأ رثكأ

 لمجمل نايب اذه نإ :لوقي ةنس اهاري نم لوق ىلع نكل «ةبجاو
 . ىلصم ميهاربإ ماقم ذاختاب رمألا

 هيلع ًابجاو ةيادبلا يف نوكي لَك هللا لوسر نم لعفلا اذهو
 .بوجولل ةيآلا يف رمألا انلعج اذإ امأ ءًابودنم نوكي مث «غيلبتلل

 . صنلا ىضتقمب ناتبجاو نيتعكرلا نيتاه نإف

 هزاوج ىلع ليلد وهف «ءيشلا ىلع يب هريرقت امأو) :هلوق
 ءيشلا اذه ناك ءاوس (ًالعف مأ ناك ًالوق ؛هرقآ يذلا هجولا ىلع

 ا ايش الإ لوسرلا رقي نقف اسا مأ ًابحتسم مأ أبجاو

 «بدنلا همكحف اوقف ناك اذإو .«ةحابإلا همكح ءيشلا نوكيف

 .بوجولا همكحف ًابجاو ناك اذإو

 :اهلاس يتلا ةيراجلا هرارقإ :لوقلا ىلع هرارقإ لاثم) :هلوق



 ابخألا
regenراب 4۷“  

 . ”ءامسلا ىف :تلاق «؟هللا نيأ»

 ىف هللا نأ داقتعا زاوج ىلع ليلد وهو (ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نيأ»
 اسلا

 نأل ءبوجولا يفاني ال ءزاوجلا ىلع ليلد هنإ :انلوقو
 عانتمالا مدع هب داري لق زاوجلاف .عانتمالا مدع انه زاوجلاب دارملا

 بولا ولا لمشيف

 نأ زاوج ىلع ليلد اذه ىلع ةيراجلا هرارقإ :لوقن انهف
 نمؤد نأ بجيف «بجاو هنأ عقاولا نكل .ءامسلا يف هللا :لوقن

 يفو ءامسلا يف هللا نإ :لوقن نأ نكمي الو ءءامسلا يف هللا نأب

 !ضرألا

 لَمَسلا ىف ىِرَلَأ وه 75 :لوقيو «[۳ :ءاعنالا] ألا ؛ فو َتّوَمَسلَ
 : لوقت فيكف ؛ناتيآ ناتاهف ۸٤[ :فرخزلا] ا ضرألا يفو لإ
 ؟ضرألا يف سيلو ءامسلا يف هللا نإ

 دقو «ناهبتشم ناّضن ناذه :لاقي نأ ا

 أ ىه تنك تاء هني ّبتكلا َكِلَع َلَزَأ ىذا وه# :ىلاعت لاق
 ثر هتك ان م 5 زويأت ف نب 56 کم تار بكت
 نوخسارلا مهو - غيز مهبولق يف سيل نيذلا امأو «[۷ :نارمع لآ]

 . :نارمع لآ] ایر نع نِ لک وہ انماء :نولوقيف  ملعلا يف

 هللا نأ ىلع لدت يتلا تانالاو 6 اكن مالك يف ضفانت الو

 ةحضاوو ةمكحم تناك اذإو ء«ةحيرصو ةحضاوو ةريثك ءامسلا يف

 . (3775ص) مدقت 000



 «ٍضْراْلا ينو ِتوْمَسلَأ يف هلآ وهل :ىلوألا ةيآلا يفقد

 :ناهجو اهل «[* :ماعنألا]

 يف :هلوقو ءقتشم مسا (هللا) :لوقن نأ :لوألا هجولا

 وهو :ىنعملا نوكيف «لوعفم مسا هنأل «هب قلعتم «ِتْوَمَسلَ
 تاومسلا يف نم لك :ينعي «ضرألا يفو تاومسلا يف هولأملا

 .- ىلاعتو هناحبس - هيلإ هلأتي ضرألاو

 [ :ماعنألا] 0 ل هلا و أرقن نأ :يناثلا هجولاو

 [" :ماعنألا] كره كرس ملعب ٍضْرْلا يفو# ا ءفقنو

 يف وهف ةيضرألا ىلا بلع نم ملاعب تاومسلا يف هولع سيلف
 بجي هجولا اذه ىلعو «ضرألا يف رهجلاو رسلا و تاومتسلا

 . تولا ف :هلوق ىلع فقولا
 4إ ضرألا ينو لإ كَمسلا ىف ىل أ وشل :ةيناثلا ةيآلا امأ -

 ۸٤[. :فرخزلا]

 «ضرألا يفو تاومسلا ىف هولأم وه :اهانعمو «ةحضاوف

 ءريمأ ةئيدملا يفو ريمأ ةكم يف نالف :لاقي امك «لوألا هجولاك
 . ضرألا يفو ءامسلا يف هللا ةيهولأف ءًاعيمج امهيلع هترامإف

 ءامسلا يف هللا ولع نوركني نيذلا موقلا ءالؤه نأ بجعلاو

 : ينعي ؟هللا نيأ :اهلأس هنإ :نولوقيف ءهعضاوم نع ملكلا نوفرحي

 ءامسلا يف يذلا نأ نودصقيو !ءامسلا يف :تلاق ؟هللا كلم نيأ

 ٠ ١ 1هللا كلم وه امنإ



- = 
 ةيرسلا بحاص هرارقإ :لعفلا ىلع هرارقإ هلاثمو

 0 2 ويم م . 1 ع, ب ىلا ية 1

 عنصي ناك ءىش د هولس» : دع علا لاقف »][1 : صالخإلا]

 بح أ انأو ‹نمحرلا ةفص انيذال :لاقف .هولأسف 2.(؟كلذ

 ree هللا نأ هوربخأ : ا ىبنلا لاق ءاهأرقأ نأ

 تلق اذ ؟[يكلام نم ضر الار وهلا مکلتاف لوقف
 ع  هللاو !ضرألا ىف كلم هل سيل :هانعمف ءامسلا يف هللا كلم
 .[189 :نارمع لآ] «ٍِضْرَأْلاَو ٍتَومَسلا كلم وتلو :لوقي - لجو

 نع ملكلا نوفرحي لب .نولطعي نيذلا ءالؤه نأ مهملا

 .هنم رش يف أوعفو الإ ءيش نم نورمي ال «هعضاوم

 يذلا ةيرسلا بحاص هرارقإ :لعفلا ىلع هرارقإ هلاثمو) :هلوق
 :هللك يبنلا لاقف ء4د هلأ ره لفل ب متخيف هباحصأل أرقي ناك
 ةفص اهنأل :لاقف «هولاسف ,«كلذ عنصي ناك ءيش يأل :هولس»

 .أرقي لجرلاو «لعف ىلع رارقإلا اذه نوكي فيك نكلو («هبحي
 ؟لوق ةءارقلاو

 هللا لوق وهو «هريغ لوق ءورقملا نأل «لعف اذه :لوقن
 وه :لوقن ذئنيحف «لعف ظفلتلاو «طقف ظفلتلا الإ هنم سيلف :نذإ

 .- لجو ّرع هللا وه لئاقلا لب «لئاقب سيلو لعاف

 ىلإ هتمأ هيب ىبنلا ءاعد يف ءاج ام باب ءديحوتلا باتك :يراخبلا حيحص )١(
 ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم حیحص ,(594) مقر ثيدح «ديحوتلا

 .(۸۱۳) مقر ثيدح رسم هلأ وه لف ةءارق لضف باب



 أرقي ناكف ؛ةيرس ىلع 5 يبنلا هثعب لجر اذه نأ مهملا

 امدنعو ءاذه ىلع رمتساو «ٌّدحأ هلأ وه لف ب ب متخيو هباحصأب

 ءداتعم ريغ رمأ اذه نأل للي ىبنلا اوربخأ للي ىبنلا ىلإ اوعجر

 :لاق ء(؟كلذ عنصي ناك ءيش يأل :هولس» :ِلللك يبنلا لاقف
 هللا نأ هوربخأ» :لاقف ءاهأرقأ نأ بحأ انأو نمحرلا ةفص اهنأل

 . (هىحەب

 لعفلا اذه نأ ىلع لدف كلذ ىلع ةي هنم رارقإ اذهف

 .هرقأ ام ًامارح ناك ول هنأل ءزئاج

 نأ ىلع لدي لب «هتيعورشم ىلع لدي ال رارقإلا اذه نكلو

 نكي مل اذهلو ءهنم لضفأ ةنسلا موزل نكل «هيلع ركني ال لعافلا

 446 لوسرلا نأ ملعن نحنو .«ٌدحُأ هلأ وه ٌلْق#ب متخي لكك يبنلا
 نم وهف :نذإ «لجرلا اذه اهبحي امم رثكأ ¿ نمحرلا ةفص بحي

 .عورشمب سيل يذلا زئاجلا

 وهو «عورشم ريغ ًازئاج نوكي فيك :انيلع لكشي دق نكلو
 ؟ةدابع تقولا سفن يف

 0 ةعدب ناكل زاوجلا مدعب انلق ول اننأ :باوجلاو

 . لجرلا اذهل كي يبنلا رارقإ ثيدحلا اذه يفو

 : اولاقف مهعدبل اباوبأ ثيدحلا اذهب عدبلا لهأ حتف دقو

 «ًاعوشخنو هللا ىلإ ًالابقإو «سوفنلا يف ةقر عدبلا هذهل دجن نحن

 اذإ نحن ءدلجلا رعشقيو «نيعلا عمدتو «بلقلا رسكني ءًاعوضخو

 :نذإ ءانبولق ترسكناو ءاندولج ترعشقا (وه ؛وه ؛وه) :انلق

 نأ ادع ام لجرلا اذه نأل ءلجرلا اذه ةي يبنلا رقأ امك انورقأف



 2 tA: j اخألا

 نم ؛دجسملا يف نوبعلي ةشبحلا هرارقإ :رخآ لاثمو

 .مالسإلا ىلع فيلأتلا لجأ

 .ًاضيأ نمحرلا ركذ اذه نإ :لوقن نحنف «نمحرلا ةفص اهنإ :لاق
 !انيلع اوددشت الو ءانورقأف ءهركذن نأ بحن نحنو

 هللا لسر اننأو هللا الإ هلإ ال نأ متدهش اذإ :لوقن

 .اورفك اودهش نإو «كلذب نودهشي ال مهو !مكانررقأ
 ةاقلتم ةعيرشلاف ءركننو رقن ىتح ًالسر انسل نحن :لوقن نذإ

 اذهلو «هرقن الف هرقي ال امو «هانررقأ هرقأ امف هلي لوسرلا نم
 نكمي الف  ةطقنلا هذهل هبتناو  هرقأ يذلا هجولا ىلع هزاوج انديق
 يذلا هجولا ىلع رارقإلا نوكي نأ دب ال هنأل «هاوس هب قحلي نأ
 .هرقأ

 نم «دجسملا يف نوبعلي ةشبحلا هرارقإ :رخآ لاثمو) :هلوق
 .'' (مالسإلا ىلع فيلاتلا لجأ

 ءوهللا نوبحي ايقيرفإ لهأ لك :ليق ام لوقن نأ سأب الو
 ىلإ سمشلا عولط نم اولظ ولف «سفنلا وفيفخ نوحرم مهنأل
 .نولمي ال مهنإف .حرمو وهل ىلع اهبورغ

 اولخدو ءب لوسرلا ىلإ اومدق دقف لاح لك ىلعو
 رقأ هنإ ىتح ايي يبنلا مهرقأف ءاهب نوبعلي حامر مهعمو دجسملا

 . الي اهرتسي وهو «مهيلإ رظنت نأ ىلع ةشئاع
 انه انيلإ مدق مالسإلاب دهع ثيدح سانلا نم ًادحأ نأ ولف

 مقر ثيدح «مهوحنو شبحلا ىلإ ةأرملا رظن باب «حاكنلا باتك :يراخبلا هاور (0)
 ال يذلا بعللا ىف ةصخرلا باب «نيديعلا ةالص باتك :ملسمو )4۳۸(
 (A4Y). مقر ثيدح «هيف ةيصعم



 «هيلإ بسني ال هنإف «هب ملعي ملو هدهع يف عقو ام امأف

 لف اک لع ام ا ىف ماقو ةفيسو ر عفو «دجسملا يف

 الامه انآ اهو داغ تل نه نآل هر انا ءءالؤه

 ال لمع ىلع رارقإ اذه نأل هب انيتأ لب ءًارركم ليثمتلا ناكل الإو

 .هيلع مهانررقأ مالسإلا ىلع مهفلؤي امم اذه ناك اذإف «هب دبعتي

 ءىصحلاب مهبصحي نأ دارأو «ةريغ بحاص لجر ءاج ولف

 ناو ةا اننيد يف نأ اوملعي ىتح مهعد :لوقنو «هنکمن الف

 هئيعب اطرح سيل ءيشلا اذه ماد امو «ةلوهسو رسي نيد اننيد

 نوبعلي اوءاج ولف «مهرقن الف هنيعب ًامرحم ناك اذإ امأ

 .مهعنمن اننإف ؛رامقلا بعلن نأ نوداتعم نحن :اولاقو ًالثم رامقلا

 2 .نوعنمُيف «مرحم لعفلا اذه سنج نأل

 سيل بعللاو ءدجسملا يف هنأل مرحم بعللا :لوقن انهو

 ىلع وبرت ةحلصم هيف ناك اذإ نكل ءدجسملا ىف نوكي نأ قئ

 N EG نا لعلم
 .هزاوج ىلع لدي رمألا ىلع لك يبنلا رارقإ نأ :ةصالخلاو

 .ًاحابم ناك حابملا نم ناك نإو «ةدابع ناك هب دبعتي امم ناك نإف

 يده نم ناك له :رظني «ةدابع هلعجو هرقأ يذلا اذه نكل

 دبعتملل نوكيو «ًازئاج نوكيف الإو ءًاعورشم نوكيف ءب لوسرلا
 ال اننكلو ءرمألا اذه يف هلل دبعتلا نم هبلق يف هل لصح ام رجأ

 . عرشلا هب درو ام زواجتن نأ عيطتسن

 بسني ال هنإف «هب ملعي ملو هدهع يف عقو ام اماف) :هلوق
 هلعف امو هلاق ام هنأل ءهيلإ بسني ال هدهع يف لعف امف (هيلإ



 . 0= ابخألا

 ملعي مل هنأل لك لوسرلا ةنس نم اذه :لاقي الو «هرقأ الو

 . هب
 لاقيف ءهب جتحي :ينعي (هل هللا رارقإل ةجح هنكلو) :هلوق

 كنأل :رهاظ امهنيب قرفلاو .ِةِِك لوسرلا دهع يف اذه لعف ا
 هدهع ىلإ هتبسن اذإو ءهتنس نم راص ةي لوسرلا ىلإ هتبسن اذإ
 .هعرش نم راص

 ىحولا لزني ملو يحولا لوزن نمز يف يف ٌءيشلا ليف اذإف
 امو «- لجو رع - هللا نم رارقإ وهف «هرارقإ ىلع لد «هراکنإب
 ناك نإ ةيعورشملاو «حابي امم ناك نإ ةحابإلا همكحف هللا هرقأ

 : ةلثمأ اذهل برضنو
 ةالص ةي يبنلا عم يلصي  هنع هللا يضر  ذاعم ناك -

 . '"'”ةالصلا سفن مهب يلصيف هموق ا بهذي مث .ءاشعلا

 زوجي هنأو «لفنتملاب ضرتفملا مامتئا زاوج ىلع ليلد هيفف
 .ةضيرف هفلخ يلصي مومأملاو ةلفان يلصي مامإلا نوكي نأ

 ؟هرقأو كلذب ملع هيب لوسرلا نأب لوقي نم :لئاق لاق نإف
 نكلو «لاحلا رهاظ وهو .ملع ويي لوسرلا نأ امإ :لوقن

 ًاذاعم نأ لإ لوسرلل لجرلا ةياكح درجم نأل «حيرصب سيل

 ىلإ بهذي مث هعم يلصي هنأ ملع لوسرلا نأ ىلع لدي ال «ليطي
 .كلذب ةي يبنلا اوربخي مل مهنأل ءةالصلا سفن مهب يلصيف هموق

 جرخف ةجاح لجرلل ناكو مامإلا لوط اذإ باب «ناذألا باتك :يراخبلا هاور (1)
 .(5505) ءاشعلا يف ةءارقلا باب «ةالصلا باتك :ملسم هاورو ؛(۷۰1)



 | ۴ را

 ىلع  مهنع هللا يضر - ةباحصلا لدتسا كلذلو

 .هيلع مهل هللا رارقإب لزعلا زاوج

 نآرقلاو لزعن انك» :- هنع هللا ىضر  رباج لاق
 1 ١

 هنع ىهني ًائيش ناك ولو» :نايفس لاق لب داز

 .«نآرقلا هنع اناهنل

 يلصي هنأ ملع لوسرلا نأ لمتحيف ءطقف ليوطتلا هيلإ اوكش امنإو

 .هب مزجن ال اننکلو ءعجري مث هعم

 نكي مل ولو ءًاذاعم رقأ هللا نأب مزجن اننأ ىلع مالكلاو

 اعلا :«- لجو ڑع - هللا هرقأ ام هللا اضر تحت ًالخاد

 . ًادبأ لطاب ىلع هدابع

 زاوج ىلع  مهنع هللا يضر - ةباحصلا لدتسا كلذلو) :هلوق

 لزعن انك» :- هنع هللا يضر  رباج لاق .هيلع مهل هللا رارقإب لزعلا

 ائيش ناك ولو» :نايفس لاق :ملسم داز ءهيلع قفتم «لزني نآرقلاو
 عماج اذإ ناسنإلا نأ وه :لزعلا («نآرقلا هنع اناهنل هنع ىهني

 الأ كلذب ديري ءناكملا جراخ لزنيل عزن لزني نأ دارأو هلهأ

 .ةأرملا لمحت

 «لزني 0 لزعن انك» :لرعلا رال لف راج ف

 لاق اذهلو «ةحابإلا ىلع ًاليلد كلذ ناك لزني نآرقلاو لزع اذإو

 :ملسمو ؛(١١561) مقر ثيدح ‹لزعلا باب .حاكنلا باتك :يراخبلا هاور 230



 1 4841 ادخآلا

 ةركنملا لاعفألا نأ :ةجح هللا رارقإ نأ ىلع لديو

 .زئاج وهف هنع هللا تكس ام نأ ىلع كلذ لدف «مهيلع

 .«نآرقلا هنع اناهنل هنع ىهني ءىش ناك ولو» :- هللا همحر  نايفس
 ا لإ اه. ىلع دايعلا ردنا کا و غا
 .ركني نأ ىلع رداق هنأل ءًادبأ

 الف «هريغي مل نكلو ًاركنم ىأر ناسنإلا نأ ضرف ول امأ
 هنأل «هركني مل هنأ لامتحال «هزاوج ىري هنإ :لوقن نأ حصي
 .زجاع

 يتلا ةركنملا لاعفألا نأ «ةجح هللا رارقإ نأ ىلع لديو) :هلوق
 كلذ لدف ءمهيلع اهركنيو ىلاعت هللا اهنيبي اهنوفخي نوقفانملا ناك
 .حضاو لالدتسا اذهو (زئاج وهف هنع هللا تكس ام نأ ىلع

 نم نوفخي ام رثكأ امو «هللا اهنّيب نوقفانملا اهيفخي يتلا ءايشألاف
 هللا لاق اذهل !مالسإلا لهألو م السإلا هب نوديكي ىدلا ءوسلا
 ( ٤[. :نوقفانملا] يرد دملا ره# : مهيف ىلاعت

 نم نكمتتف كحراصي هنكل «كش ال ودع حيرصلا رفاكلاو
 - اناميإ انديزي نأ هللا لأسأ  :لوقي يذلا قفانملا نكل «هنم زرحتلا
 هنأ نظتف .ةالصلا اوكرتت ال ءنذأ دقف اولص اوبهذا «نمؤم انأ
 لاق ادهلو ::ناستإ تيا - كرارسأب هيلإ يضفت مث «يقت نمؤم
 !ربكأ هللا . . ٤[ :نوقفانملا] رد ٌوُدَمْلا ره :ىلاعت

 ‹سانلا ضعب د نوفخي نوقفانملا ءالؤه

 لإ آَمَمَجَي نيِل# :مهنيب اميف اولاق ًالثمف ءمهضعب اهملعي ال دقو



 | 65 رابخألا

 هقلخ يف فصو نم ةي يبنلا ىلإ فيضأ ام لاثمو

 . سانلا دوجأ ةي يبنلا ناك

 ناك .هتقلخ يف ةي يبنلا ىلإ فيضأ ام :هلاثمو

 .ريصقلاب الو ليوطلاب سيل لاجرلا نم ةعبر ةي يبنلا

 نب ديز مهعمسف «[۸ :نوقفانملا] 4 ّلَدَأْلا اتي لآ ١ جرح َةَسيِدَمْلَ

 ءاجف .كلذب 25 يبنلا رخو ء انوهنملا 00 امك د ا

 .اذه اولاق مهنأب ا ر لزنأ هللا نکل ةئببلا

 انئارق لثم انيأر ام :رفسلا يف مهو نولوقي - ًاضيأ  اوناك

 !ءاقللا دنع نبجأ الو ءانسلأ بذكأ الو «ًانوطب بغرأ ءالؤه

 ىلع الإ قبطنت ل فاصوألا هذهو ءهباحصأو ةي لوسرلا لونعي

 ءانسلأ سانلا بذكأ مهف ؛ًامامت مهيلع قبطنتو لب «نيقفانملا

 يبأ نب هللا دبع لاق كلذلو م« و وطب مهبغرأو

 «بذاك وهو ۷ :نارمع لآ] کت کات معَ ؤول# :دحأ موي

 :لاقلا نم افرح الإ تره ام

 لاس نيكو» ا :لاح لك ىلع

 متم ےیل وسرو زیا ءو هاب 1 ا صو نكح اَمَّنِ "توب

 . [ةبوتلا] ¢ Ee 7 ممر دف اذن - 69 | نوءْرهحست

 ءاليل اهيف نوثدحتي ءايشأ نوفخي مهنيب اميف مهف : ايضنأ

 وهو هلآ نم وفخم الو سالا نم نوف س # :ىلاعت هللا لاقف

 دوُلَمَعَي امي هلا نا ِلوَمْلا ني ضر ال ام شیب ذِإ معَ
 .[ءاسنلا] *(9 اطيح



- = 
 :هيلإ فاضي نم رابتعاب ربخلا ماسقأ
 :ماسقأ ةثالث ىلإ هيلإ فاضي نم رابتعاب ربخلا مسقني

 . عوطقمو «فوقومو «عوفرم
 .ًامكح وأ ةقيقح ةي ىبنلا ىلإ فيضأ ام :عوفرملاف- ١
 .هرارفإو هلعفو ا يبنلا لوق : ةقيقح عوفرملاف

 هب ملعي مل نإو هللا هرقأ ام نأ صصقلا اذه نم نآلا نيبتف
 : ةرظانملا دنع ةدعاق ذخف اذه ىلعو «تباثو ةجح وهف «هلوسر

 لوقت يي لوسرلا هب ملعي مل اذه :رظانملا كل لاق اذإ
 !ةجح هل هللا رارقإ نكل ؛هب ملعي مل هيي يبنلا نأ به :هل

 ربخلاب دارملا (هيلإ فاضي نم رابتعاب ربخلا ماسقأ) :هلوق
 ثيدحلا جرخي نأ لجأل كلذ انلق امنإو «يوبنلا ربخلا انه
 .ىلاعت هللا ىلإ فاضم هنأل .ىسدقلا

 :ماسقأ ةثالث ىلإ هيلإ فاضي نم رابتعاب ربخلا مسقني) :هلوق

 ةقيقح يب يبنلا ىلإ فيضأ ام عوفرملاف ءعوطقمو ءفوقومو ءعوفرم
 نآلو لَك يبنلا ىلإ هتبسنب هتبتر عافترال اعوفرم يمس (امكح وأ
 .لوسرلا وهو «هاهتنم ىلإ هعفر يباحصلا

 : (هرارقإو هلعفو يي يبنلا لوق ةقيقح عوفرملاف)
 ةالص هللا لبقي ال» .''”(تاينلاب لامعألا امنإ» :هلوق لاثمف -

 ام سلف انفغ نما «"«روهط ريغب

 .(77١ص) مدقت (۲) .("١ص) مدقت (۱)
 ثيدح ««انم سيلف انشغ نم» :ة يبنلا لوق باب «ناميإلا باتك :ملسم هاور )۳(

 .ةريره يبأ نع )٠١١( مقر



 وأ «هدهع وأ «هتنس ىلإ فيضأ ام :ًامكح عوفرملاو

 .هايإ هترشابم ىلع لدي ال امم كلذ وحن

 ناكو) «''”(هيدي نيب جّرف دجس اذإ ناك) : ل هلعف لاثمو

 ظ . ''”(ةالصلل ربك اذإ هيدي عفري

 يف هللا نإ :اهلوق ىلع ةيراجلا هرارقإ :هرارقإ لاثمو

 هنأ ره لُق#ب ةالصلا ةءارق متخ ىلع لجرلا هرارقإكو ء«ءامسلا

 . ذأ

 وحن وأ «هدهع وأ هتنس ىلإ فيضأ ام :امكح عوفرملاو) :هلوق

 وهف هتنس ىلإ فيضأ ام :ينعي (هايإ هترشابم ىلع لدي ال امم كلذ

 لوقي وأ هلي يبنلا ةنس هذه :لوقأ نأ لثم ءًامكح عوفرم

 ةنس هذه :ىعباتلا لوقي وأ للك لوسرلا ةنس هذه :ىباحصلا

 .ةاَك لوسرلا

 ريغ نم ولو هتنس ىلإ فيضأ ام نأ فلؤملا مالك رهاظو

 يباحصلا نم ناك نإ عقاولا يف هنكل ءًامكح عوفرم وهف ةباحصلا

 اذه :تلق اذإ انأف «عطقنم وهف هدعب نمم ناك نإو «لصتم وهف

 هنكل ؛ةَو لوسرلا ىلإ هتبسن ينأل عوفرم اذهف لوسرلا ةنس نم
 لا لاصتا نم دب ال ذإ ‹ عطقنم

 ثيدح «دوجسلا يف يفاجيو هيعبض يدبي باب ءةالصلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 هب حتتفي امو ةالصلا ةفص عمجي ام باب ءةالصلا باتك :ملسمو ؛(۳۸۳) مقر
 . ةئيحب نب هللا دبع نع ؛(596) مقر ثيدح «هب متخيو

 .٠ .ىلوألا ةريبكتلا يف نيديلا عفر باب «ةالصلا ةفص باتك :يراخبلا هاور (؟)

 .(¥*۲) مقر ثيدح



 ادخأآلا
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 ءانيوحت راء ناو ةىاحعلا لوو عي
 نأ سانلا رمأ» بايب هللا ا نبا لوقك

 الا نع ففخ 4ا تا ندع رخآ نوك
 مزعي ملو زئانجلا عابتا نع انيهن» :ةيطع مأ لوقو

 ةنس ىلإ فيضأ ام لكف «ماع هنأ حيحصلا نكلو ءب هتنس ىلإ
 وهف يباحصلا نم ناك نإ هنكل ؛ًامكح عوفرم وهف ةي لوسرلا
 . عطقنم وهف هدعب نمم ناك نإو «لصتم

 عوفرم وهف يباحصلا لوق نم ناك نإف (ةنسلا نم) : : ليق اذإ امأ

 . لكك يبنلا ةنس يه يباحصلا دهع يف ةدئاسلا ةنسلا نأل :ًامكح
 نأل .«فوقوم هنإ :ءاملعلا ضعب لاقف ىعباتلا هلاق اذإ امأ

 . ءافلخلا ةس نيسياتلا يف ةدئاسلا ةنسلا

 نأ بلاغلا نأل ‹ عطقنم هنكل ءعوفرم وه لب :مهضعب لاقو

 .ِةَِلَع لوسرلا ةنسب الإ نولدتسي ال نيعباتلا

 : ىباحصلا لوقي نأ لثم يب هدهع ىلإ فيضأ ام كلذكو ظ
 لثم «ملع هنأ ركذ ام نكلو هلك يبنلا دهع يف كلذ لعفن انك
 . «لزني نآرقلاو لزعن انك» :رباج لاق دقف «لزعلا

 يعباتلا لوق سيلو (انرِمأ :يباحصلا لوق هنمو) :هلوق
 .ةفيلخلا رمأ هنأ لمتحي هنأل «كلذك

 )١1118(. مقر ثيدح ءعادولا فاوط باب ءجحلا باتك : يراخبلا هاور (1)

 ؛(719١) مقر ثيدح ءزئانجلا ءاسنلا عابتا باب ءزئانجلا باتك :يراخبلا هاور (۲)

 .(76١ص) مدقت (۳)



 | نعل

 تبثي ملو يباحصلا ىلإ فيضأ ام :فوقوملاو - ۲

 . عفرلا مكح هل

 ITT TOT ETT ‹حجارلا لوقلا ىلع ةجح وهو

 انلّثم امك «عفرلا مكح هلف ءانرمأ :يباحصلا لاق اذإ نكل

 . ةيطع مأو سابع نبا لوقب
 اهرم راض ا هللا كوس انرهأ الكم : يعباتلا لاق ولف

 ظ . لسرم هنكل ًاحيرص

 مكح هل تبثي ملو يباحصلا ىلإ فيضأ ام :فوقوملاو) :هلوق
 .يباحصلا ىلع فقو هنأل ًافوقوم يمس (عفرلا

 هل كيث ول امم ازارتجا (عفرلا مكح هل تبثي هي مل) :انلقو

 هيف يأرلل سيل ًالعف لعف وأ ًالوق لاق اذإ كلذو .عفرلا مكح

 نوكي انهف «ليئارسإ ينب نع ذخألاب فرعي مل نمم وهو «لاجم
 .عفرلا مكح هل ًاضيأ هلعف نوكيو «عفرلا مكح هل هلوق

 .عفرلا مكح هل تبثي الأ طرتشي يباحصلا ىلإ فيضأ امف

 .ًامكح ًاعوفرم ناك عفرلا مكح هل تبث اذإف

 ىلإ فيضأ ام (حجارلا لوقلا ىلع ةجح وهو) :هلوق
 لاق اذإف ءحجارلا لوقلا ىلع ةجح وهف لعف وأ لوق نم يباحصلا

 .هريغ ىلع مدقم هلوقف ًالوق
 كانه نأ (حجارلا لوقلا ىلع) :هلوقب فلؤملا اندافأو ظ

 لوق يف اوفلتخا هللا مهمحر ءاملعلاف «كلذك وهو «ًافالخ

 ال مأ ةجح وه له يباحصلا

 :عفرلا مكح هل تبثي مل يذلا انه يباحصلا لوقب دارملاو



 نأب كلذ للعو .ةجح هنإ :لاق نم ملعلا لهأ نمف -
 اوفرعو لَك يبنلا اودهاش مهنوكل «باوصلا ىلإ برقأ ةباحصلا
 .دحأ هفرعي مل ام هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ نم

 .ىوهلا نع دعبأو ةين هلل صلخأ مهنألو

 ريخ» :هلوقل ؛هللَر يبنلا ةداهشب ةمألا هذه ريخ مهنألو
 مهنألو ."”مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا

 َىرجنهمْلا نم َنوُلَوأْلا نوفل :هللا باتك يف مهريغ ىلع نومدقم
 يلو :لاقف 65٠٠١ :ةبوعلا] نسخو مُهوُعبَتأ يزلأو راض
 ظ .ًاعوبتم ًالوق مهل نأ ىلع لدي اذهو «ٍنَْسْحِإِب مهوعبت

 .ةجح مهلعفو ةباحصلا لوق نأ ىلع لدت هوجولا هذهف

 هللا لاق اميف الإ ةجح ال هنإ :ملعلا لهأ ضعب لاقو -

 دب كح مَ لع ال کی الل :لاق ىلاعت هللا نأل ءهلوسرو
 سَو هلا ماا دم لولا عي نبل :لاقو 1150 :ءاسنلا] لسا
 کا٤ امو :لاقو ء[ءاسنلا] 4 اًظيِفَح َمِهْتَلَع کتلسرأ ا لو
 .[۷ :رشحلا] أوهام ُهْنَع كدت امو هود لورا

 فاي لوسرلا ريغ انعطأ انكل «ةباحصلا انعبتا ول اننأ مولعمو
 الو ءهبوجو ىلع ليلد ال اذهو ءَ لوسرلا لاق ام ريغب انذخأو

 .ًاضيأ هتيعورشم ىلع

 نيموصعم ريغ مهريغك  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نألو

 ثيدح لكي يبنلا باحصأ لئاضف باب «ةباحصلا لئاضف باتك :يراخبلا هاور )١(
 نيذلا مث ةباحصلا لضف باب «ةباحصلا لئاصف باتك :ملسمو ؛(”١15) مقر
 )۲٥۳۳(. مقر ثيدح . . . مهنولي



 نإ لاف نه اهيبلدتسا ىلا ةقباسلا فاصضوألا نيم رك انفو
 ام نوكي نأ يضتقي ال اذه نكل ءاهب نمؤن نحنف «ةجح مهلوق

 : اهعابتا بجي ةجح صنلا هب دري مل امم هولاق

 نم اوفرعو ءب لوسرلا اودهاش مهنإ :نولوقي ًالثمف -

 دق مهنأل «ةجح هولعف ام وأ هولاق ام نوكي نأ عاب ل نك

 لقا مهؤطخ ناك نإو ءاطخلا نم مهنم عقو ام رثكأ امو «نوئطخي

 . مهريغ نم
 مهنأ كش الف :نورقلا ريخ  مهنع هللا يضر  مهنوك امأو

 .ةجح مهلوق نوكي نأ يضتقت ال ةيريخلا هذه نكل «نورقلا ريخ

 .هلوسرو هللا هلاق اميف ةجحلا نأل

 مهنأ دارملاف :(ٍنسخإب مُهوُعَبَتأ نيَو :ىلاعت هلوق امأو

 يو هلوسر ةنسو هللا باتك نم نوقلتي مهنأ يف مهتقيرط اوعبتا
 . سانلا نم دحأ لوق هلوسرو هللا لوقب نولدعي الو

 يف :ينعي «ةنسلاو باتكلا يف ءاج امك مهلوق نوكي نأ ىضتقي ال

 نكل «يوق لوق ةجحب سيل مهلوق نأب لوقلا نأ ةقيقحلاو
 مهضعب لوق ربتعا هيي لوسرلا نأ ىلع لدت ةلدأ كانه :لاقي

 ركب يبأ :يدعب نم نيذللاب اودتقا» :ِةِكك هلوق لثم «ةجح



 .ةجح امهلوق نأ يف حيرص صن اذهو ‹'«رمعو
 هالعف اميف يدعب نم نيذللاب اودتقا :هانعم : لئاق لاق ولف

 ‹«ثيدحلا جيرخت يف كلسملا اذه انكلس ول انآ :باوجلاف
 ةنسب ذخأ نمب ءادتقالا نأل «ةدئافلا ميدع ثيدحلا ناكل

 نرقلا نم هب ىدتقا يذلا ناك ولو «هب رومأم رمأ ب لوسرلا
 .رمعو ركب يبأب صتخي الف ءرشاعلا وأ عباسلا

 :ملسم حيحص يف هنع حص اميف لاق لک هللا لوسر نإ مث
 امهلوق نأ يف حضاو اذهو 5 7”«اودشري رمعو ركب ابأ اوعيطي نإ)

 هللا لاق امك «ةعيرشلا هب تءاج لاا «دشر

 هلأ ا رک و گمرک ا ل م ولا
 0-5 قولا رفكلا يل هركو یو ىف تبدو نيالا كلا بح
 © نود سرلا م كچ

 هلك يبنلا صن نَم امأ :لاقي نأ ةلأسملا هذه يف قيقحتلاو
 .رمعو ركب يبأك ؛ةجح هنأ يف بير الف ةجح مهلوق نأ ىلع

 ةباحصلا ءاملع - البلا نيا عم اسم عع

 ا كلامو ةفينح ا يعفاشلاو 58 9

 هللا يضر - رمعو ركب يبأ بقانم يف باب «بقانملا باتك :يذمرتلا هاور )١(
 ك بأ لف تاب ةصفملا یف جاق ونا ارزو 10 0)ا بانه
 ۰ ۰ .(۹۷)  هنع هللا يضر - قيدصلا

 هللا يضر  رمعو ركب يبأ بقانم يف باب «بقانملا باتك :يذمرتلا هاور )۲)
 لضف باب «ىلوألا تارنألا يف :هجام نباو ؛(557”7) مقر ثيدح . امهنع
 .ةفيذح ثيدح نم ء(۲٠1۹) نابح نباو ؛ هنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ



0 
 .رخآ يباحص لوق وأ ًاّضن فلاخي نأ الإ

 لوق فلا نو «ضخلاو دا اكن كلا نإف

 نمآو ةنيدملا لخد يبارعأ لجرك «كلذ نود ناك نم امأو

 اذه لوق :انلوق نإف ‹«نيمكح وأ امكح ةف ةنقريغو «لوسرلاب

 . باوصلا نم ديعب لوق وهو «يوق رظن هيف ؛ةجح
 مهو «ةباحصلا لاوحأ فالتخاب فلتخي رمألا نأ لصاحلاف

 ظ : ماسقأ ةثالث

 اذهف «ةجح مهلوق نأ ىلع عرشلا صن نم :لوألا مسقلا

 . عرشلا صنب ةجح مهلوق نأ يف حضاو

 ءملعلا يف هقفلاو نيدلا يف ةمامإلاب اوفرع نم : يناثلاو

 .ًادج يوق لوق ةجح مهلوق نأب لوقلا ًاضيأ ءالؤهف
 لوق ةجح مهلوق نأب لوقلاف ءاذهب اوفصتي مل نم :ثلاثلاو

 ! ''"لصألا يف هيلع انيشم ام فالخ اذهو
 فلاخ نإف ءرخآ يباحص لوق وأ ًاّصن فلاخي نأ الإ) :هلوق

 (امهنم حجارلاب ذخأ رخآ يباحص لوق فلاخ نإو «صنلاب ذخأ ًاّصن

 ةربعلاف أضن يباحصلا لوق فلاخ اذإ :هيلع عمجم رمأ اذهو
 نم ناك نإو ىتح ىباحصلا لوقب ذخؤي الو «كش الو صنلاب

 ١ .ةمامإلاب مهل دهش نمم وأ .ءاهقفلا
 هللا يضر سابع نباو بلاط يبأ نب يلع ناك :كلذ لاثم

 تدتعا اهجوز اهنع يفوت اذإ لماحلا ةأرملا نأ نايري  امهنع

 )1١( :7"ص) رطنا 6(.



 ةرشعو رهشأ ةعبرأ متت ىتح رظتنت مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرألا لبق
 ىتح رظتنا عضت ملو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهل مت نإو «مايأ
 .هب ةربع الف «صنلا فلاخي اذه نكل !امهلوق اذه ءعضت

 .”جوزتت نأ ب هللا لوسر اهل نذأف «لايلب
 نأل «صنلل قفاوملا وه امهلوق ناكل ثيدحلا اذه الولو

 يضتقي امهب لمعلاو «هجو نم صوصخو مومع امهيف نيتيآ كانه

 ذخؤي ال ًاحوجرم ًالوق امهلوق راص «لاح لكب رهشلا نم ىوقأ

 (امهنم حجارلاب ذخأ رخآ يباحص لوق فلاخ نإو) :هلوق
 ناك اذإ :ينعي «صنلا نم برقلابو صخشلاب ربتعي ناحجرلاو
 ىف ايواست نإو «لاح لك ىلع هب ذخأ صنلا ىلإ برقأ امهدحأ
 . ًالاح حجرألاب ذخأ صنلا نم برقلا

 ءاقشألا ةوخإلا ثاريم يف  هنع هللا يضر - رمع فقوت :ًالثمف -
 .هعم ةوخإلل ثاريم هل ةنأو «بأ هنأ ركب وبأ مزجو «دجلا عم

 رمعو ركب يبأ لوق ضراعت اذإ هنأل ءركب يبأ لوقب ذخأتف
 حجري صنلا ناك اذإ نكل ءرمع نم باوصلا ىلإ برقأ ركب وبأف
 اذإ نكل «حجارلا وه صنلا هحجر ام نأ كش الف امهدحأ لوق

 .«ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب .ةالصلا عضاومو دجاسملا تاثك :ملسم هاور 60

 .(181) مقر ثيدح ءاهئاضق ليجعت بابحتساو



 ابأ نأ فورعملا نأل «ءباوصلا ىلإ برقأ ركب يبأ لوقف ايواست

 نزرأ نم رمع نأ عم «- هنع هللا يضر  رمع نم ةنازر رثكأ ركب

 ا ةربغ دمع هنع هللا ىضر  رمع نكل .لاجرلا

 :اهافقو: ىلا فقأرملا نلإ ظنا. عقدتم
 هللا يضر  رمع دتشا ةيبيدحلا حلص يف :لوألا فقوملا

 «ةكم لهأو ل هللا لوسر نيب عقو يذلا حلصلا هركو «- هنع

 هذه تيقبو ءًالامعأ كلذل لمع ىتح هيو لوسرلا عجارو

 .هيلع بوتي هللا لعل لامعألا اهل لمعي وهو هسفن يف ةعجارملا

 بتاوجك هباوج ناكو ءاهل ًائئمطم ناكف ركب وبأ امأ

 .ةكَو لوسرلا
 ركب وبأ ناك «ةميظع ةدش نطوم ؛نطوملا اذه لثم ىفف

 تدهن هلا نضر رجع وهن توضأ

 يف رمع ماق لَو لوسرلا تام نيح : يناثلا فقوملا

 - يشغو هيلع يمغأ ينعي - قعص هيي لوسرلا نإ :لوقي دجسملا

 .فالخ نم مهلجرأو مكنم لاجر يديأ نعطقيلف «هللا هنثعبيلو

 !تام هنأب لوقي نم ددهتو هتوم ركنأو

 .هتومب نقيأو هآرو لك لوسرلا ىلإ ءاجف ركب وبأ امأو

 . ىلع :لاق ملكتي رمعو لخد املو ءًانئمطم سانلا ىلإ جرخو

 ااا :ةروهشملا هتلوق لاقف ربنملا دعص مث - سلجا - كلسر

 ناك نمو تام دق ادمخم نإف اديخيم دعب ناك نم !سانلا اهيأ

 ق وسر لإ دمحم امو : أرق مث «تومي ال هللا نإف هللا دبعي

 « كيلقعأ ع ا لِي ذا كام نْيِإَقأ لسا هِلْبَق نم تخ

 . تام هنأ سانلا فرعف ١54[« :نارمع لآ



 نم دترا نم دتراو هلك لوسرلا يفوت امل :ثلاثلا فقوملا
 دق یک هللا لوسر ناكو  اودترا ةنيدملا لوح نم لك  برعلا

 لاقو ركب يبأ ىلإ رمع ءاج «مورلا لاتقل ديز نب ةماسأ شيج ذفنأ
 كلعل «ةدرلا لهأ لاتقل شيجلا اذه ىلإ نوجاتحي سانلا نإ :هل
 نل شاو ال :لاق «ةدرلا لهأل نيلتاقملا ىلإ اومضني نأ مهرمأت
 يف ناكو < ‹شيجلا ىضمأو . لک هللا لوسر دل هيلو قا

 نيبم حتف هئاضمإ

 ‹نيملسملا برعلا باه مورلا لتاقيل شيجلا شا املو

 ىدنعف «مهولتاقيل مورلا ىلإ شيجلا نولسري موقلا ءالؤه :اولاقو
 اذه ذدافنإ ىف هلك ريخلا راصف ءعجارت نم عجارتف .ةميظع ةوق

 . شيجلا

 رمع نم باوصلا ىلإ برقأ ةديدشلا نطاوملا

 لمعلا بجو اصن يباحصلا لوق فلاخ اذإ :ةصالخلاو

 اذه نكلو .حجارلا مدق رخآ يباحص لوق فلاخ ادإو ءصنلاب

 يباحصلا لاح رابتعاب امإو «ليلدلا نم هبرقب امإ نوكي حيجرتلا
 .مدقم ليلدلا نم برقلا نكلو

 لوق ىلع ماعلا ةلالد مدقن مومعلا يا لوق فلاخ ولو

 ‹دوصقم همومع ماعلا ظفللا نل ءًاصصخم هربتعن الو ‹يباحصلا

 . هدارفأ عيمج لمش همومع دصق اذإو

 نأ» : امهنع هللا ىضر - رمع نبا ثيدح كلذ نمو
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 اذه رهاظف ١ ااهناخرإو ىلا افغان رمأ لک هللا لوسر

 ىلع داز امو ةضبقلا نود امل مكحلا لومشو مومعلا ثيدحلا

 داز امف «هتيحل ىلع ضبق جح اذإ رمع نبا ناك نكلو «ةضبقلا
 ىلإ بهذ دقو «صيصختلا يضتقي لعف اذهو ءهصق ةضبقلا ىلع

 هلعف وأ يباحصلا لوق مدقن اننإ :لاقو ءملعلا لهأ ضعب اذه
 ‹ةينظ ةلالد دارفألا چ ىلع مومعلا ةلالد نأل «مومعلا ىلع

 نع الإ ًاعقاو نوكي نأ دعبي مومعلل فلاخملا يباحصلا لعفو

 نم درف جارخإب مومعلا فلاخي نأ نكمي ال يباحصلا نأل «صن

 ملع هدنع رمع نبا نوكيف «كلذب ملع هدنعو الإ همكح نع هدارفأ

 مرا افخم اذه لعق نو لا

 ىلع مومعلا ميدقت «طوحألاو ةمذلل أربألا نأ كش ال نكلو

 «لامتحالا هيلإ قرطتي يباحصلا لوق نأل ءهلعف وأ ىباحصلا لوق

 لامتحالا هيلإ قرطتي ال ضنلا مومع نكل «دهتجا هنأ لمتحيف
 .هب ذخؤيف دارفألا ميج لومش يضتقي هرهاظ لب «ًايعطق ًاقرطت

 امنإو «يباحصلا لعف نع ًالوؤسم سيل ةمايقلا موي ناسنإلاو

 مدان میو :ىلاعت لاق دقف ءاي لوسرلا لوق نع لوؤسم وه

 ًادحأ نأ دقتعأ الو ء[صصقلا] 4© َنِلَسَرَمْلا نَا اا وقي

 رمع نبا نأل اهتصصق ترا :لوقيف ةمايقلا موي مدق هل تبني

 !ىور امب ملعأ وهف ءاهصق ثيدحلا 5

 هب خؤي ال مومعلل هلعف وأ يباحصلا لوق صيصخت نأ حجارلاف

 :ملسم هاورو ؛(0897) رافظألا ميلقت :باب «سابللا باتك :يراخبلا هاور )١(

 .(5609) ةرطفلا لاصخ باب «ةراهطلا باتك



 .صوصخلل هتفلاخمك مومعلل يباحصلا ةفلاخم نإف الإو ' لوا

 وأ هكسن نم ًائيش كرت نم» : سابع نبا نع يور اَم امو
 : ")مد قرهيلف هيسن

 مدلا بجيف «عفرلا مكح هل اذه نإ : :لاق ءاملعلا ضعبف
 كلا كرت

 ال يباحصلا لوق نأل تا : لاق مهضعبو
 .داهتجالا لامتحا هيل | قرطتي مل اذإ الإ عفرلا مكح هل نوكي
 ىلع  هنع هللا يرد دراو انه داهتجالا لامتحاو
 هنأل «يدهلا نم رسيتسا ام هيلع هللا بجوأ رصحملاف ءرصحملا
 كرت نم نذإ :لوقيف ءهراصحإلا وهو ءرذعل كسنلا ضعب كرت
 . رصحملاك يدهلا هيلعف هكسن ضعب

 كرت نم :نولوقي «كلسملا اذه نوكلسي ءاهقفلا ناك اذهلو
 .رصحملا يف اولاق امك «مايآ ةرشع ماص زجع نإف «مد هيلعف ًابجاو

 كرت نميف الو رصحملا يف ال ءاهيف موص ال هنأ حيحصلاو ٠

 .ابجاو

 نأ ركذ هنأل «يباحصلا فيرعت ركذ (يباحصلاو) :هلوق
 :عفرلا مكح هل تبثي ملو يباحصلا ىلإ فيضأ ام وه فوقوملا
 . يباحصلا وه نم ةفرعم نايب ىلإ جيتحاف

 ىمسي الو «عامتجالاو ةطلاخملا يه ةبحصلا لصأو
 يباحصلا نكل ءةليوط ةطلاخم دعب الإ ناسنإل ايهاضص ناسنإلا

 ءًائيش هكسن نم يسن نم لعفي ام باب ‹جحلا باتك : يف أطوملا يف كلام هاور )01(
 .(555/؟) ىنطقرادلاو ؛(۳۰ /ه) يقهيبلاو ؛(٠45) مقر ثيدح



 ی و ىلإ حاححي الا هنأ صخخا
 عمتجا نم :هفيرعت يف اولاق اذهلو «باحطصا ىندأب هيف ىفتكاو
 . كلذ ىلع تامو هب انمؤم هيي يبنلاب

 اسو هری مل وأ هآر ءاوس (ِِلَي يبنلاب عمتجا نم) :هلوق

 عمتجا مصأ ىمعأ ًالجر نأ ردق ولف «هنم عمسي مل وأ هنم عمس

 مل نإو «يباحص وهف ؛كلذ ىلع تامو «هب انمۇم كك لوسرلاب

 . هنم عمسيو هری

 هيف ًاسلجم رضح ولف هِي يبنلا هاري نأ طرتشي الو

 . يباحص وهف دو هللا لوسر
 نوكي نأ : أ ءهنم دب ال فصو (يبنلاب عمتجا) :هلوقو

 لسري نأ لبق هب عمتجا نإف «ًاّيبن هنوك لاح هلي يبنلاب ًاعمتجم
 الف ‹«يباحصب سيلف ؛ثعب نأ دعب هري مل مث «ثعبيس هنأب ًانمؤم
 .هتوبن لاح لڳ يبنلاب ًاعمتجم نوكي نأ دب

 ىلصو رضح :ينعي «هنفد لبقو هتوم دعب هب عمتجا نم امأ

 : فالخ هيفف دلك يبنلا ىلع
 نفذ لبتو هلوم دعي 135 :يحلا صح اذإ لإ : لوقي نم مهنمف

 . هتومب عطقنت ال هي هتوبن نأل .يباحص وهف

 وهو هيي يبنلاب عمتجا هنأل «يباحصب سيل :لاق نم مهنمو

 ول ام فالخب ءاَّدج حضاو لاحلا هذه يف ةبحصلا ءافتناو

 نوكي نأ دب ال هنأ ؛برقألا وه اذهو ءىح وهو هب عمتجا

 . اح ايک يبنلا



 س

 ضرألا يف وأ «ضرألا ريغ يف ةي لوسرلاب عمتجا نم امأ
 ل يبنلاب عمتجا هنإف «ميرم نبا ىسيع لثم ؛ةيأ هنوك هجو ىلع
 «نامزلا رخآ يف لزني فوس هنأل «كش الب يح ميرم نب ىسيعو

 ظ . ةبحصلا نم لضفأ ةبتر يف وه :لوقن

 وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ نأ ىلع ةباحصلا عمجأ اذهلو

 ميرم نب ىسيع ةمألا هذه ريخ ناكل ًاًيباحص ىسيع ناك ولو ءركب
 نم ىلعأ فصو يف ىسيع ناك امل نكل «مالسلاو ةالصلا هيلع
 27 : يأ «مزعلا يلوا نم وه لب .«يبن وه :لوقن ةبحصلا فصو

 نم قلذحت نمف «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا بتارم ىلعأ
 ركب يبأ نم لضفأ وه نم ةمألا هذه يف نإ :لاقو نيرخأتملا

 :هل لوقنف ءميرم نبا ىسيع وهو ءرمعو
 ةوبنلاو «يبن مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع : : ًالوأ

 .ةبحصلا نم لضفأ

 ف ب سالا ماجا بک انس نفي نيجي ول لأ : يناثلاو
 تيب وأ ءامسلا يف ءاوس ؛ةيآ دعي لاح يف هب عمتجا لب ءايندلا
 أ - مهنع هللا يضر - ةباحصلا لاب يف رطخي مل كلذلو .سدقملا
 .ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ :نولوقي اوناكف «ةباحصلا نم

 ناك نإف «هب ازم نونا ًاضيأ دب الو (هب ًانمؤم) :هلوق

 نكل «ةقباسلا نايدألاب نمؤي ينارصن هب عمتجا ول امك «هريغب ًانمؤم
 . ًايباحص نوكي الف ءب لوسرلا توم دعب الإ لوسرلاب نمؤي مل

 «ىباحصب سيلف ةدرلا ىلع تام نإف (كلذ ىلع تامو) :هلوق

 ام لإ يقو :ىلاعت هللا لاق ءلامعألا عيمج لطبت ةدرلا نأل
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 .هدعب نمف يعباتلا ىلإ فيضأ ام :عوطقملاو _ ۳

 ةدرلاو ۲۳١[« :ناقرفلا] €( اروعنَم ءا هتلعجف ٍلَمَع نِ اولي

 .ةبحصلا نع ًالضف «مالسإلا ىتح وحمت

 لهأ لاوقأ نم حصألا نإف مالسإلا ىلإ داع مث دترا نإف

 ةدرلاب لمعلا نالطبل طرتشا ىلاعت هللا نأل ءدوعت هتبحص نأ ملعلا

 نمو# :- ىلاعتو هناحبس هللا لاقف «هتدر ىلع ناسنإلا تومي نأ

 ٌمُهلدمَعَأ ٌتطبح كيتو واخ وهو تميق ءهنيد نع کنم د ددری

 ۲٠۷[. :ةرقبلا] «ٌوَرْخأْلاَو ايدل يف

 امف (هدعب نمف يعباتلا ىلا فيضأ ام عوطقملاو) :هلوق

 ًاربخ ىمسيو : ًاثيدح ىمسيو :ًاعوطقم ىهبس وا ىلإ فيضأ

 يعباتلا وأ يباحصلا ىلإ فيضأ ام نأ بلاغلاو ءًارثأ ىمسيو

 .رثألا هيلع قلطي
 ديق اذإ الإ ءعوطقملاو فوقوملا هب داري قالطإلا دنع رثألاو

 .حضاو رمألاف لَك يبنلا نع رثألا يف :ليقف
 لَك لوسرلاب ًانمؤم يباحصلاب عمتجا نم :يعباتلاو) :هلوق

 نيب ةبحصلا لوط طرتشت ال هنأ ءاملعلا مالك رهاظ (كلذ ىلع تامو

 هقراف مث نيتعاس وأ ةعاس هعم سلج ول هنأو «يباحصلاو يعباتلا

 . يعبات وهف «كلذ دعب هري ملو

 سلجو اوم ةباحصلا رخآ ىأر اص نأ ضرف ول :نذإ

 ا هربتعن اذهف طقف ةعاس هعم

 لاقي الكيف صلو تلا نج نزلا هرعت نأ تختو



 ا 0=
 :هقرط رابتعاب ربخلا ماسقأ

 :داحآو رتاوتم ىلإ هقرط رابتعاب ربخلا مسقني

 نق ليحتسي .نوريثك ةعامج هاور ام :رتاوتملاف

 ءىش ىلإ هودنسأو «بذكلا ىلع اوئطاوتي نأ ةداعلا

 وه نيعباتلا رصعو «ةباحص هرثكأ يذلا رصعلا وه ةباحصلا رصع

 .ةباحصلا نم دحأ هيف ناك نإو «نوعبات هرثكأ يذلا رصعلا

 سیلو نيعبات رصع وهف .ةباحصلا نم ندورشعو ةسمخو ‹ نيعباتلا

 .رثكألاب ربتعي رصعلاف «ةباحص ٌرصع

 هعامتجاب لصحي هنإف «یعبات ريغ وأ ًاّيعبات هنوك امأ
 . دلع لوسرلاب انفو ناك ادإ .ةدحاو ةعاس ولو ىباحصلاب

 (داحآو رتاوتم ىلإ هقرط رابتعاب ربخلا مسقني) :هلوق
 رتاوت : مهلوق هنمو «عباتت اذإ رتاوت نم لعاف مسا :رتاوتملاو
 اتلس السرأ مث :ىلاعت هلوق قاقتشالا اذه نمو ءانيلع رطملا
 . ةعبأتتم : يآ ٤] :نونمؤملا] ا

 ةداعلا يف لیحتسد ,«نوريثك ةعامج هاور ام :رتاوتملاف) :هلوق |

 فيرعت اذه (سوسحم ءيش ىلإ هودنسأو «بذكلا ىلع اوثطاوتب نأ

 : طورش ةثالث رتاوتمللف ءاحالطصا رتاوتملا
 .ًارتاوتم سيلف دحاو هاور ول امأف :نوريثك ةعامج : الوأ

 . ًارتاوتم سيلف ةعبرأ وأ ةثالث وأ نانثا هاور ول اذكو

 .ةداعلا ىف بذكلا ىلع اوئطاوتي نأ ليحتسي :ًاينا



 هى رابخأللا

 هذعقم آونتيلف انونس ىلع بذك نما : دع هلوق هلاثم

 ”«رانلا نم

 نأل ءةداعلا يف لب «ءلقعلا ىف ليحتسي :لوقن الو

 ًالقع نكمي سانلا نييالم عمتجا ولف ‹نكمت ال ةيلقعلا ةلاحتسالا

 فتاهلاب لصتي نآلا اننمز ىف اميس ال «بذكلا ىلع اوئطاوتي نأ

 ملعأف ربخلا اذه ةعاشإ يون نالف اي :لوقيو ءءاش نم ثدحيو

 دحاو لكو «دحاو نم رثكأ ىلع نولصتي مهف «تعطتسا نم لك

 قئالخ ملعي

 نكل «بذكلا ىلع سانلا فالآ أطاوتي نأ ًالقع نكميف

 ةلاحتسالا نأل .لقعلا مكحي ال رومألا هذه يف :نولوقي ءاملعلا

 ءادبأ رقتسم مكح دج امل ماكحألا اهيلع تبتر اهنأ ول ةيلقعلا

 بذكلا ىلع نوئطاوتي ال ءالؤه نأ ةداعلاو .ةداعلل رظني نكل

 .ةرم اذهلو ةرم اذهل وأ «مهتنامأو مهتقثل وأ ‹مهترثکل

 ةقثلا لجأ نم ناك اذإف ءءاملعلا لاق اذكه :لوقن معن

 هنإ :انلقل ربخلا ىلع سانلا نم ةعبرأ قفتا ول امبر هنإف ةنامألاو

 ءالؤهف «نيفلأ وأ ًافلأ اوناك ول امك مهترثكل نوكي دقو
 . بذكلا ىلع اوئطاوتي نأ ةداعلا ىف ليحتسي

 راطقألا تدعابت اذإ بلاغلا نإف : مهراطقأ دعابتل نوكي دقو

 يف دحاو هآر ول ءالثم لالهلا ةيؤر كلذ نمف ءاوئطاوتي ال نأ

 مقر ثيدح لَو يبنلا ىلع بذك نم مثإ باب «ملعلا باتك :يراخبلا هاور (۱)

 ثيدح ل هللا لوسر ىلع بذكلا ظيلغت باب .«ةمدقملا يف ملسمو ؛(۱۱۰)



 «بونجلا ىف دحاوو لامشلا ىف دحاوو برغلا ىف دحاوو قرشلا

 «قح هنأ ىلع لدت ةيؤرلا ىلع قافتالا عم نكامألا فالتخا نإف
 مهو مهنكل «نوئطاوتم مهنإ :لاقي امبر ًاعيمج نيعمتجم اوناك ولف

 . بابسألا نم ببسل عطقلا دح ىلإ
 سيل هربخ نإ :لوقن «فلأ نع ربخب ةقث لجر انءاج ولف

 .هعباتت نم دب ال رتاوتلاف ءدحاو ردصملا نأل ءًارتاوتم

 لبقو «سمأ لبقو «سمأ ربخلا اذهب انربخأ دقف :لاق نإو

 ربخلا :لوقن الف ءانربخيو يتأي موي لكو «مايأ ةرشع لبقو «سمأ
 اذهلو «هراركتب ربخلا ىوقي الف ءدحاو ربخملا نأل «عباتتم نآلا
 .ةعامج نوربخملا نوكي نأو دب ال

 كردي نما ىلإ أ يرسخ نما ىلإ هودنسا :ثلاثلا
 «قوذلاو ءمشلاو «رصبلاو «عمسلا :سمخ ساوحلاو «سحلاب
 :.سعللاو

 :سرسخم ىلإ ريشلا ارذدتسا دقق ءادك ايار ؟اولاق اذإف
 رمأ ىلإ هودنسأ دقف ءاذك انعمس :اولاق اذإو .ةيؤرلا وهو
 اودنسأ كلذك ءاذك انممش :اولاق اذإو .عمسلاب كردي سوسحم

 . سوسحم رمأ ىلإ ربخلا
 مهلك وأ ءولح اذه :سانلا نم ةعامج لاق اذإ :ًالثمف

 ءالؤه نأل ءرتاوتم اذهف «نيل وأ ءراح وأ «دراب :نولوقي
 اومكح بذكلا ىلع مهؤطاوت ليحتسي نيذلا نوريثكلا ةعامجلا
 .ةوالحلا وأ ةرارملاب هيلع



 د
 ae ‹رتاوتملا ىوس ام :داحآلاو - ۲

 كردي ريما ىلإ ةودخسي اتل طلا اذنه ءاملعلا طرفا

 مهدنع رتاوت دق ىراصنلا لثم «لبقي ال اذهف ء«ريكفتلاو روصتلاب
 ىف روهشم رتاوتم وهو «هللا نبا ىسيع نأو «ةثالث ثلاث هللا نأ

 الو ‹ مهقدصن الف ا كلذ لقني مهنم دحاو لکو ‹ مهبتك

 هدنتسم لب سحلا هدنتسم سيل اذه نأل ءرتاوتم ربخ اذه :لوقن

 اذه مهل بجوأ يذلا وه روصتلا داسفف «بذاكلا دسافلا روصتلا

 .مكحلا

 لصحي ركذلا اذه يف اننإ :مهلوق ةيفوصلا دنع ًاضيأ هلثمو

 لأسا :- لجو رع هللاب سنأو «ةميظع غ ةذلو ميظع قوذ انل

 .مهنم ًافلأ كل نودعيو ءًانالف لأساو «ًانالف

 تبثت ال تادابعلا نأل ء«مهتدابع ةحص تبثي ال اذه نكلو

 . عرشلاب تبثت 5 .ىوهلاو قوذلاب

 «دحاو هاور ام لمشيف (رتاوتملا ىوس ام :داحآلاو) :هلوق

 رتاوتلا دح ىلإ لصي مل اذإ رثكأف ةثالث هاور امو «نانثا هاور امو

 هنومسي نانثا هاور يذلاو ءايرع هوم ةحاز ةارر ىلا

 يمس امبرو ءًاروهشم هنومسي رثكأف ةثالث هاور يذلاو ءًازيزع

 زيزعلا مث ءروهشملا وه ةحصلا ىلإ اهبرقأ نأ ىفخي الو ءًاضيفتسم

 ثيداحألا نم ينعي «بئارغلا نم ءاملعلا رذح اذهلو «بيرغلا مث

 نكل «طبضلا مامتو ةلادعلاب فرع نم الإ «دحاو اهتياورب درفني يتلا
 اذإ اميس ال «عرستلا مدعو صرحلا بجيو «ةفيعض بئارغلا بلاغ

 د رجلا ير SE درخت] يذلا تيدحلا اذه يف ناك

 . هرابتعا مدعو «هدر يّوقي اذه نإف «ةيعرشلا لوصألاو



 E E ابخألاا
 ‹ نسحو ‹ حيحص :ماسقأ ةث الث ةبترلا ثيح نم وهو

 ددعت ثيح نم ال (ماسقأ ةثالث ةبترلا ثيح نم وهو) :هلوق

 اذه نأل «ةاورلا ددعت ثيح نم اهماسقنا ركذن مل امنإو «ةاورلا
 ىنعي الو ءهقف لوصأ باتك لب .حلطصم باتك سيل باتكلا

 . اهمدعو ّيورملا ةحصب ىنعي امنإ «مهتلق وأ ةاورلا ةرثكب

 بلاط ىلع لكشي لق (فيعضو «نسحو ء.حيحص) :هلوق
 هذنع ا ناک يذلا املا ةئاللث و ا مدعلا 1 : 1 2١ ٠5 “+ هم ها

 هذه نأ نيبتيس مالكلا ءانثا نم نكلو «ماسقا ةسمخ ىلإ مسقني هنأ

 .ةسمخ نوكت ةثالثلا

 نم :وه ءاملعلا لاق امك لدعلاو (لدع هلقن ام) :هلوق

 .هنءورمو هنيد يف ماقتسا

 . تامرحملا كرتو «تابجاولا لعف :نيدلا ةماقتساف

 .«سانلا تاداع فلاخي امع ىلختلا :ةءورملا ةماقتساو

 . مهبادآو .مهقالخأو

 مات)و .ء.(طبضلا) :امهو نافصو انه (طبضلا مات) :هلوق

 .(طبضلا
 ًائيش هنم ىسني الو هظفحي ثيحب ‹يورملا يعي نأ : طبضلاف

 نم ام هنأل ءادبأ ايش ىستي الو لوقت نأ .قكمي الو ابلاغ

 . طبضلا مات اذهف «هاسني



 6 . ابخألا

 اهنكل «ةريثك ماسقأ ىلإ نومسقني بابلا اذه يف سانلاو
 : ماسقأ ةثالث يف رصحنت

 . هطبض ىلع هؤطخ بلغي نم :مهنمو
 .نارمألا هقح يف ىواستي نم :مهنمو

 هؤطخ ناك اذإف .«طباض اذهف هئطخ ىلع هطبض بلغي يذلاف

 . طبضلا فيفخف الإو «طبضلا مات وهف ًاردان

 ةرشعب ثدح اذإ :ًالثم هطبض ىلع هؤطخ بلخي يذلاو
 . ظفحلا ئيس اذهف «ةثالث الإ اهنم ظفحي مل ثيداحأ

 ثدح اذإ هنأ بلاغلا يف :ىنعي «نارمألا هيف ىواستي يذلاو

 ىلا ر ا اا م اا د تلا كسا فد

 هؤطخ ناك نإ مث «هئطخ بناج ىلع هباوص بناج حجرت نم ربتعي
 . طبضلا فيفخف الإو «طبضلا مات وهف ًاردان

 ىور نمع ىقلت وار لك نوكي ثيحب (لصتم دنسب) :هلوق
 ‹تاقث ةاورلا ناك ولو ‹ حيحصب سيلف الصتم نكي مل نإف «هنع

 ‹«هنع ىور نمو يوارلا نيب يذلا طقاسلا اذه نع يردن ال اننأل

 هيف نوكي دق مهملاو «ظفحلا ءيس نوكي دقو «ةقث ريغ نوكي دقف
 . احيحص ثيدحلا نوكي ال اذهلف «نعط

 اذه يف انرظن ًالصتم رخآ قيرط نم ثيدحلا ءاج نإف

 ؛لوبقم وهف لوبقلا طورش مهيف تمت دق ةاورلا ناك اذإ :قيرطلا

 مقر نع «ةثالث مقر نع «نينثا مقر نع دحاو مقر ىور اذإف

 مقر نع دحاو ىور اذإو «لصتم دنسلاف «ةسمخ مقر نع «ةعبرأ



 کا اع اخألا
 .ةحداقلا ةلعلاو ذوذشلا نم هلحخو

 . عطقنمف ةسمخ - مقر نع ةثالث مقر ىور اذإو , عطقنمف ةثالث

 ةفلاخم :ينعي .ءذوذشلا نم الخ اذإ (ذوذشلا نم الخو) هلوق

 ال لع يوارلا ناک نإو ‹ حيحصب سيلف تاقثلا فلاخ نإف .تاقثلا

 وأ تاقثلا فلاخي هنوك نأل ءًاضيأ ًالصتم دنسلا ناكو طبضلا مات
 ةراكنلاو ءهل لصأ ال هنأ ىلع لدي ةحيحصلا ثيداحألا فلاخي

 . ىلوأ باب نم

 نم ةقثلا هيف فلاخي ذاشلا نأ ءركنملاو ذاشلا نيب قرفلاو

 «ةقن ناك نم فيعضلا هيف فلاخي ركنملاو «هنم حجرأ وه

 .ذاشلا نم ًافعض دشأ ركنملاو
 ءةحداقلا ةلعلا نم ولخي نأ دب ال (ةحداقلا ةلعلاو) :هلوق

 دنسب ناك نإو «حيحصب سيل ثيدحلاف ةحداق ةلعلا تناك اذإو
 . ظافح تاقث هتاورو لصتم

 ريعبلاب لدعف «ىحضف رفس يف ناك ةي يبنلا نأ ىوري ام لثم
 ثيح نم حيحص ثيدحلا اذهف . عبس نع ةرقبلاو منغ رشع نع
 ءرفس يف حضي مل هيب يبنلا نأ يهو «ةحداق ةلع هيف نكل «دنسلا

 ‹ عبس نع رقبلاو رشع نع ريعبلاب لدع «تاوزغلا نم ةوزغ يف ليدعتلا

 نع هب لدع اذإ ريعبلا نأ مولعمو «ميقلاب ةمينغلا باب يف ليدعتلا نأل
 ءازجإلا ىف امأ «ريعبلا نود ةرقبلا نل ًابيرقت عبس نع ةرقبلاف « رشع

 .ءاوس امهالك ؛ عبس نع ةندبلاو ةرقبلا نإف - لجو رع هللا دنع

 يف سانلا فلتخا لاعفأ ركذ باوبأ َعاّمٌج كسانملا باتك :ةميزخ نباهاور )١(



 ءامسأ ثيدح :روفسلا ىلإ نوعدي نم هب نطنطي ام هنمو

 اهيلعو هيي يبنلا ىلع تلخد اهنأ  اهنع هللا يضر ركب يبأ تنب
 اذإ ةأرملا نإ) :لاقو اهنع ضرعأف ءاهءارو ام فصت قاقر بايث

 راشأو ءاذهو اذه الإ اهنم ىري نأ حلصي الف ضيحملا نس تغلب
 . يفك و. ههجو ىلإ

 و ا و ا ا رف ينل

 : هيف «رثكأ

 E يوار - كيرد نب دلاخ نأل :عاطقنالا (

 اى ارة نألو .دواد وبأ هلاق امك ةشئاع كردي مل

 اكن نعملا ةر نأ بجوت اشا ةحداق ةلع هيف نكلو

 ينامث اهلو ةرجهلا نيح تناك - اهنع هللا يضر  ءامسأ نأ يهو

 ةعرولا ةيكذلا ةأرملا كلت يهو ءيجت اهنأ لقعي لهف «ةنس ةرشع

 .«يدثلا اهئارو نم ىريو «ةرشبلا فصت بايثب عي هللا لوسر ىلإ
 نأ نكمي ال «ليحتسف ءيش اذه !هتحت امو «نطبلاو «فدرلاو

 . ةا هللا لوسر نع ًالضف هلي هللا لوسر ريغ لجر ىلإ كلذك مدقتت
 فلتخي ءاريثك عقي املثم «ةحداق ريغ ةلعلا تناك اذإ امأ

 .ءيشلا نول يفو «نمثلا ردق يف ًالثم ةاورلا
 ىور يتلا ةدالقلا ةيضق يف نمثلا ردق يف مهفالتخا لثم

 فلتخاو ءرضي ال فالتخالا اذه نكل «'"”ديبع نب ةلاضف اهثيدح

 ال اذهو «هنم هيب يبنلا هارتشا يذلا رباج لمج نمث يف ةاورلا

 مقر ثيدح ءاهتنيز نم ةأرملا يدبت اميف باب «سابللا باتك :دواد وبأ هاور )١(
 .(5775/17) ىقهيبلاو ؛(5١5)

 )١6591(. بهذو زرخ اهيف ةدالقلا عيب باب «ةاقاسملا باتك : ملسم هأور )۲)



 اخألا
 ر“ ©4 «

 دنسب ءطبضلا فيفخ .لدع هلقن ام : نسحلاو

 و ی و

 ىمسيو «هقرط تددعت اذإ حيحصلا ةجرد ىلإ لصيو

 ا

 نم نسحأ ةاورلا قافتاف كش الب ةلع اذه ناك نإو ءًاضيأ رضي
 .ةحداق ريغ ةلع هذه :لوقنف اوفلتخا اذإ نكل «مهفالتخا

 ريثك اهنع لفغي  ةحداقلا ةلعلاو ذوذشلا ىنعأ  ةطقنلا هذهو

 مهل دّهَشُي نيذلا سانلا نم ىتح الاب اهل نوقلي الف ءسانلا نم

 ثيدحلا مهيتأيف ءاهنع نولفغي مهدجت !ثيدحلا يف ءاملع مهنأب

 نومكحيف «ةدمتعملا ةيفاحألا ينك نه نسل قالا درفلا بيرغلا

 خيشل تيأر انأو «ةدمتعم بتك نم ةحيحص ثيداحأ ىلع هب

 يف نكي ملو :لاقف هنع لئس اثيدح هيف فعضي امالك مالسإلا

 هذه نأ ىلع لدي امم .ةفورعملا ةدمتعملا ةيثيدحلا لوصألا بتك

 بتكلا دمتعت امك دمتعت الأو ءاهيف رظنلا بجي ةفيفخلا بتكلا

 ا ةمألا اهتقلت يتلا ىرخألا ةحيحصلا

 نيب قرفلا (طبضلا فيفخ «لدع هلقن ام :نسحلاو) :هلوق

 صا ىف هاو «نسحلا يف طبضلا ةفخ حيحصلاو نسحلا

 : نيمسق ىلإ مسقني هنإف هئطخ ىلع هباوص بناج بلغ نمف
 هؤطخ نوكي ةراتو ءطبضلا مات اذهف ءاردان هؤطخ نوكي ةراتف

 . طبضلا فيفخ اذهف «هباوص نم رثكأ سيل نكل ًاريثك
 ىمسيو هقرط تددعت اذإ حيحصلا ةجرد ىلإ لصيو) :هلوق

 حيحص :اندنع راصف «هريغل حيحصلا :نآلا اندز (هريغل ًاحيحص

 . هريغل حيحصو .هتاذل نسحو «هتاذل



 هذ رابخألا

 ىلع «هقرط تددعت اذإ نسحلا ةجرد ىلإ لصيو

 .هريغل انسح ىمسيو ءاضعب اهضعب ربجي هجو

 اذإف (نسحلاو حيحصلا طرش نم الخ ام :فيعضلاو) :هلوق

 طباض ريغ ناك اذإو .هفيعض ثيدحلاف لدع ريغ يوارلا ناك

 اذإو «فيعض ثيدحلاف ًاعطقنم دنسلا ناك اذإو فيعض ثيدحلاف
 ذوذش هيف ناك اذإو «فيعض ثيدحلاف ةحداق ةلع هيف ناك
 .نسحلاو حيحصلا طورش نم الخ هنأل ؛فيعض ثيدحلاف

 هجو ىلع ءهقرط تددعت اذإ نسحلا ةجرد ىلإ لصيو) :هلوق
 لصي هقرط تددعت اذإ (هريغل ًانسح ىمسيو ءًاضعب اهضعب ربجي

 (ًاضعب اهضعب ربجي هجو ىلع) :طرشب نكلو «نسحلا ةجردل

 00 اهضعب ربجي ال هجو ىلع قرطلا تددعت اذإ امم ًازارتحا

 مل روتسملاو «روتسملا ثيدح ا اه رجب ام لاكن
 الو ةحصلا ةجرد ىلإ هثيدح لصي ال اذهو «هقسف الو هتلادع ملعت

 قرط نم ثيدحلا انءاج اذإف ءروتسم هنأل «نسحلا ةجرد ىلإ

 ىلع قيرط لك ىلإ انرظن ول انإف «نوروتسم ةاور اهيف ةددعتم
 ايوق راص قرطلا هذه انعمج اذإ نكلو «فيعض :انلقل دارفنا

 .هقرط عومجمب

 . فيعض مهظفح :يأ .ظفحلا يئّيس هتاور ناك ول كلذكو

 هريل ايي فيدحلا لمحبي اه رك ر ؛«قيدحلا قرظ»ةةعتف
 .ءءافعض اوناك نإو ثيدحلا اذه ةياور ىلع ءالؤه عامتجا نأل

 . الصأ هل نأ ىلع لدي



 رابخألا

 نسبلف ‹فيعضلا یوس ةجح ماسقألا هه لكو

 ناك ول امك ءًاضعب اهضعب ربجي ال قرطلا هذه تناك اذإ امأ

 : اضع هت ري أل اذهف .ثيدحلا عضوب مهتي نم قرطلا يف

 .ءمهتعدب يومي ًاثيدح اوورف ةعدتبم ثيدحلا ةاور ناك وأ

 هضعب ربجني ال ددعتلا اذه نأل «نسحلا ةجرد ىلإ لصي الف

 ناك ول نکل «هتعدب يّوقي نأ ديري مهنم دحاو لك نإ ذإ «ضعبب
 هنإف «مهنم دحاو ةعدب يوقي ال اثيدح نووري ةعدتبملا ءالؤه

 ىوس ينعي (فيعضلا ىوس ةجح ماسقألا هذه لكو) :هلوق

 بلغي ال فيعضلا نأل «قرطلا ةرثكب ربجني مل يذلا فيعضلا
 .ةجح نوكي ال ذئنيحو «هلاق هيب يبنلا نأ حجرتي الو نظلا ىلع

 الإ هركذ زوجي ال هنأ حجارلاو لب «هب جاجتحالا زوجي الو
 بابو «بيهرتلاو بيغرتلا باب يف ىتح هفعض نايبب اورق

 . لوألا لوقلا اذه «لئاذرلاو لئاضفلا

 يف فيعضلا ثيدحلا ةياور يف ءاملعلا ضعب صخرو

 ةثالث طورشب لئاذرلاو لئاضفلا

 .ًاديدش فعضلا نوكي الأ :لوألا طرشلا

 . حيحص لصأ ثيدحلل نوكي نأ :يناثلا طرشلاو
 لب هلي لوسرلا ىلإ هتبسن ةحص دقتعي الأ :ثلاثلا طرشلاو

 نأ امأ ءهلاق نوكي الأ لمتحيو «هلاق نوكي نأ لمتحي :لوقي

 لوق نم اذه نأب مزجن نأ حصي ال هنأل «زوجي الف مزجي

 هنأل «تاقث هلاجر دنسب انيلإ لقني مل وهو هلعف نم وأ هي لوسرلا



 دال
 .اهوحنو دهاوشلا 52 هركذب سب ا نکل

 ةلزنم فيعضلا ثيدحلا اذه لزني نأ كلذ مزال ناكل دقتعا ول

 . حيحصلا ثيدحلا

 «قافتالاب ةجحب سيل فيعضلا ثيدحلا :لاح لك ىلع

 .لامعألا لذارأو لامعألا لئاضف يف ركذي اذه نكل

 لئاضفلا يف ولو هركذ مرح ًاديدش فعضلا ناك اذإف

 لئاضفلا يف ولو هركذ مرح لصأ هل نكي مل نإو «لئاذرلاو
 . لئاذرلاو

 . انل اولثم :لئاق لاق اذإف

 ءابرلا لكأ ىلع ديعولا هيف فيعض ثيدح ءاج ول :انلق
 هل هنم ريفنتلاو ابرلا ميرحت نأل ءًاديدش فعضلا نكي مل اذإ ركذيف

 ۰ .لصأ

 .ةعامجلا ةالص كرت ةبوقع يف فيعض ثيدح ءاج ولو

 «ةعامجلا ةالص تروح ريق اعلا نأل .ًالصأ هل نأل هركذن

 . اهكرت نم ريذحتلاو

 هيف نكلو «تباث لصأ هل سيل رمأ ىف ثيدح ءاج ول امأ

 طعنا بک ىف ريتك وهو ههيدسلا اذه لقت ال اا هديعولا
 ۰ .لصأ اهل سيل ةفيعض ثيداحأ اهيفف

 يف هركذ نأل (اهوحنو دهاوشلا يف هركذب ساب ال نكل) :هلوق
 راص هقرط تددعت اذإ هنأ وهو «ةدئاف هنم نوكي دق دهاوشلا

 اهوحنو دهاوشلا يف هركذي نأ سأب الف «هريغل ًانسح ثيدحلا
 ۰ 20 نوكيل



 2س يي يبا ابخألا
 : ءادألا غيص

 .ءادأو لمحت ثيدحلل

 . ريغلا نع ثيدحلا ذخأ : لمحتلاف

 .ريغلا ىلإ ثيدحلا غالبإ :ءادألاو

 : اهنم غيص ءادأللو

 ١ خيشلا هيلع أرق نمل :ينثدح .

 ىلع وه أرق وأ خيشلا هيلع أرق نمل :ينربخأ - ؟
 . خيشلا

 لمحتلاو «ذيملتلا ىلإ خيشلا نم ءادألا (ءادألا غيص) :هلوق
 . خيشلا نع ذيملتلا نم

 دق لمحتلاو ‹غيص لمحتلل كلذكو (غيص ءاداللو) :هلوق

 دقو ‹«خيشلا ىلع ةءارقلا نع نوكي دقو «خيشلا ةءارق نع نوكي

 .ًاغيص اهل نأ مهملا ءأرقي نمل خيشلا عامتسا نع نوكي

 . ًاضيأ غيص هل ءادألاو

 :اهفدارم (خيشلا هيلع أرق نمل :ينثدح ١ :اهنم) :هلوق

 :رابتعالا اذهب لوقتف .,ثّدحم وهف أرق اذإ خيشلا نأل «تعمس
 .تعمس :رابتعالا اذهب لوقتف .ملكتم وهف أرق اذإو « ينثدح

 ىلع وه أرق وأ خيشلا هيلع أرق نمل :ينربخأ - ۲) :هلوق
 ىلعو هجولا اذه ىلع (خيشلا هيلع أرق نمل :ينربخأ) (خيشلا
 ىلع وه أرق نمل) امأو .ينثدح :هلوقل ةفدارم نوكت ىنعملا اذه
 .ينثدح :هلوقل ةنيابم نوكتف (خيشلا



 ۵٥ | رابخألا

  - ۳ةزاجإلاب ىور نمل :يل زاجأ وأ «ةزاجإ ينربخأ
 .ةءارقلا لود

 نإو «هاور ام هنع يوري نأ ذيملتلل هنذإ :ةزاجإلاو

 .ةءارقلا قيرطب نحكي مل

 :اولاقو < ET هللا مهمحر نيثدحملا نكل

 . خيشلا ۳ أرق نمل نوكي نأ حصي (ينربخأ) :يوارلا لوق

 اذه اوفرصتي نأ نيثدحملل غوسي فيك :لئاق لاق اذإف

 (ينربخأ) لعجت امنإ ةيبرعلا ةغللا نأل «ةيبرعلا ةغللا يف فرصتلا

 ؟خيشلا ىلع وه أرق نمل ال «خيشلا هثدحو خيشلا نع ىقلت نمل

 هنكلو «ةيبرعلا ةغللا ىف ًافرصت سيل اذه نأ :باوجلاف

 «حالطصالا يف ةحاشم الو «حالطصا هلك حّلطصملاو «حالطصا
 ًادتبملا عوفرملا مسالا وه أدتبملا نإ :نويوحنلا هلاق ام اذه ريظنو

 ءيش يأ هب ئدتبا ام أدتبملا :ةيبرعلا ةغللا لهأ لوقي امنيب «هب

 قوبسملا عوفرملا مسالا وه لعافلا نإ :نويوحنلا لاقو «ناك

 امنيب «لعافب سيل نييوحنلا دنع مئاق ديزف اذه ىلعو «لماعب

 اذه ىلع ناك ءاوس «لعفلاب 2 نم لك ةيبرعلا ةغللا يف لعافلا

 ال مأ نويوحنلا هب لاق يذلا هجولا

 ةزاجإلاب ىور نمل :يل زاجأ وأ ءةزاجإ ينربخأ )"  :هلوق
 وأ «يل زاجأ وأ ءينزاجأ :يوارلا لوقي ًانايحأ (ةءارقلا نود

 .ةزاجإلاب ىور نمل اذه «كلذ هبشأ ام وأ «ةزاجإ ينربخأ
 مل ناو ءهاور ام هنع يوري e :ةزاجإلاو) :هلوق

 كل تزجأ دق :ذيملتلل لوقي خيشلا نأ ينعي ب (ةءارقلا قيرطب نكي



 E اخآلا
 ٤ _ (نع) : ظفلب ثيدحلا ةياور ىهو :ةنعنعلا .

 . ثيدحتلاب حرصي نأ الإ لاصتالاب اهيف مكحي

 ملسم حيحص ينع يورت نأ وأ «يتايورم عيمج ينع يورت نأ

 هبشأ ام وأ «هتححصو نالف هبتك يذلا وأ ءىطخب هتبتك يذلا

 0 . كلذ

 اهيلإ لدع نكل «ةفيعض ةزاجإلاب ةياورلا نأ كش الو
 فلأ ًابيرقت هدنع ثدحملا راصو «بالطلا رثك امل نوثدحملا
 يتلا هثيداحأ مهلك ءالؤه عمسي نأ نكمي الف «عمتسم بلاط

 اهيأ اي :ًالثم لوقي «ةزاجإلا قيرطب نوثدحي اوذخأف ءاهاور
 نالف نع نالف نع نالف طخب يراخبلا تيور دق ىنإ «ذيمالتلا

 هبتك يذلا يراخبلا ينع اوورت نأ مكل تزجأ دقو :ىراكلا ىلإ

 .نالف

 .يراخبلا مكل تزجأ :لاق ول هنأل ءديقي نأ دب الو

 وهو .لاكشإ اذه ىف راص ديلاب بتكي قباسلا نمزلا يف يراخبلاو
 نال الا جو ىلع بركت يراخبلا خينلا اذه نه وور ا
 خيشلا ديقي نأ دب الف «هتباتك داجأ يراخبلا بتك نم لك سيل

 . فالتخالا لصحي الئل «نيعم ءيشب ةزاجإلا

 نعنع ((نع) ظفلب ثيدحلا ةياور يهو :ةنعنعلا - ؛) :هلوق

 .(نأ) ظفلب هاور :نأنأو «(نع) ظفلب هاور یا

 مكحي الف «سيلدتلاب فورعم نم الإ لاصتالا اهمكحو) :هلوق
 هخيش نع يوارلا لاق اذإ (ثيدحتلاب حرصي نأ الإ لاصتالاب اهيف



 تي يل
 ملع يف ةريثك عاونأ هتاورو ثيدحلا يف ثحبللو اذه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافك هيلإ انرشأ اميفو ءحلطصملا

 ال هنإف سيلدتلاب ًافورعم ناك اذإ الإ «لصتم ثيدحلاف نالف نع
 نباو يفوعلا ةيطعو ريبزلا وبأو ةداتق :لثم «ءلاصتالاب مكحي

 مهثيدح لمح ثيدحتلاب اوحرص اذإ نوسلدملا ءالؤهف «قاحسإ
 . عاطقنالا ىلع لمحيف الإو ء«لاصتالا ىلع

 وهف نيعم خيش يف الإ ًاسلدم نيسلدملا ضعب نوكي دق نكل

 كلذ ناك اذإ رباج نع ريبزلا يبأ لثم «نعنع نإو هيف سلدم ريغ
 نأ ليلدب «لاصتالا ىلع لمحت هتياور نإف «نيحيحصلا يف
 . ًالصتم الإ ثيدحلا نايوري ال امهو ءاهب ايور نيخيشلا

 .عاطقنالا همكحف (نع) ظفلب سلدم نم ثيدحلا ءاج اذإف

 «ينثدح :لاق اذإ هنإف «ينثدح :لاقف ثيدحتلاب هيف حرص ام الإ
 .ةحصلاو لاصتالا همكحف «ةقث وهو



 E الا

 :هفيرعت ©

 .قافتالاو مزعلا :ةغل عامجإلا

 الك يبنلا دعب ةمألا هذه يدهتجم قافتا :ًاحالطصاو

 . يعرش مكح ىلع

 ءدحاو نم ولو فالخ دوجو (قافتا) :انلوقب جرخف

 .عامجإلا هعم دقعني الف

 ىلع قلطي :ينعي (قافتالاو مزعلا :ةغل عامجإلا) :هلوق

 اومزع :يأ ءاذك ىلع موقلا عمجأ :لوقتف ءقافتالا ىلعو «مزعلا

 کشو ا اوعي اف :ئناغت هللا لاقو «هيلع اوقفتاو هيلع

 . مكءاكرش اوعمجاو مكرمأ اومزعا : يأ ۷١[ :سنوي]

 اَوعَمْحَحَأ :هريذمت فوذحم لعفل هب لوعفم انه 4 رو

 نأل .(مكرمأ) ىلع ًافوطعم نوكي نأ حصي الو «مكءاكرش

 .مكءاكرش اوعمجاو

 الف ءدحاو نم ولو فالخ دوجو (قافتا) :انلوقب جرخف) :هلوق

 . ربثعم هف الخ نإف .هقفلاو

 «- هللا همحر  ريرج نبال ًافالخ (دحاو نم ولو) :انلوقو



 | ۹ مجالا

 الف «نودلقملاو ماوعلا (يدهتجم) :انلوقب جرخو

 نيلجر وأ لجر ىوس تعمتجا ول ةمألا نأو .عامجإلا نامرخي ال

 فالخ هلوق نكلو «دقعني عامجإلا نإف ءهللا دابع هقفأ نم اناك ولو

 فالخ دجو اذإ :نولوقي ملعلا لهأف ءملعلا لهأ روهمج هيلع ام

 .ةلأسملا يف عامجإ الف ءءاهقفلاك مهلوق ربتعي نمم دحاو نم ولو

 ربتعي الف فئاوطلا ضعب ئطخي ءاملعلا ضعب نكلو

 ظ : مهعامجإ
 ال ةيرهاظلا فالخ نأ يأرلا باحصأو ءاهقفلا ضعب ىريف

 اهفلاخ ولو ءاهعامجإب مكحيو عمجت ةمألا نإ :لوقيو «ربتعي
 .مكحلا اذه يف رهاظلا لهأ

 لهأ نم امهريغو يرهاظلا دوادو مزح نبا مهدنع : الثمف

 .لوق ىلع ءاهقفلا عمجأ اذإ مهفالخب دتعي ال رهاظلا

 ةيرهاظلا لوق نأ ٌباوصلاو ‹فيعض ّلوقلا اذه ّنكلو

 كش ال ةيرهاظلا نأل ءهل ًافلاخم ناك نإ عامجإلا مرخي 0

 ظ ال مهأطخ نكل ءريثك أطخ مهدنع ناك نإو < ‹ حيحص مهبهذم ن

e a Nرهاظل ةقفاوم ةحيحص لاوقأ مهلف  

 . مهعم اهيف باوصلاو «صوصنلا

 ربتعي الف «نودلقملاو ماوعلا (يدهتجم) :انلوقب جرخو) :هلوق
 . : (مهفالخ الو مهقافو

 مهنأل «ءمهفالخ الو مهقافو ربتعي ال هنأ حضاوف ماوعلا امأ

 ا
 نالف :رخآلا لاقف ءاذك ىلع ءاملعلا عمجأ :لئاق لاق ولف



 ملع ال ناكدلا بحاصو !اذه يف فلاخم ينالفلا ناكدلا بحاص
 ربتعي ال يماع هنأل «عامجإلل افلاخم نوكي نأ حلصي الف «هدنع
 الو هقافوب ةربع ال يماعلاف ءضرألا ماوه نومسي ماوعلاو «هلوق

 .حورطم كلوقف قفاوت مل مأ تقفاو :لوقنف «هفالخب

 «فالخلا يف الو عامجإلا يف ربتعي ال هلوق ًاضيأ دلقملاو

 الو يأر هدنع سيل دلقملاف .هدّلقم نم باتك ةخسن دلقملا نأل
 نأ ىلع نيملسملا عامجإ لِقن اذهلو ءةلدألل عبتت الو داهتجا

 .ءاملعلا نم سيل دلقملا

 ‹لهاجلا نم ريخ دلقملاف ءهلهأ قحلا مضهن الأ بجي نكلو
 الإ عبتي ال لهاجلاو «نيملسملا ءاملع نم ًاملاع عبتي دلقملا نأل
 لب < ءًاقلطم همذن الو ًاقلطم ديلقتلا ركنن الف < .ملعي الو هسفن یوه

 تارا امو E ؛بجاو ةرورضلا دنع ديلقتلا نإ :لوقن
 وسام ال ريك نإ دلا لهآ اولس مِ يیز الاجر الإ كلب نم
 عيطتسي داهتجالل ةادأ هدنع سيل يذلا دلقملا اذهف ء[لحنلا] ©

 !؟لمعي اذام هسفنب اهتلدأ نم ماكحألا صلختسي نأ اهب

 ديلقتلا نأ :حجارلا لوقلا وه هيلإ ترشأ يذلا لوقلا اذهو

 دوجو مدع دنع الإ زوجي ال «ةتيملا لكأ ةلزنمب «ةرورضلل زئاج
 وه اذهو ءأبّيط لكأي ةاكذملا لكآك ليلدلاب لئاقلاو «ةاكذملا

 را لَ اتق :هلوق يف - لجو رع هللا هركذ يذلا طرشلا
 .اولأست الف نوملعت متنك نإ امأ نوماس ال ا رنک نإ ؟ىتم

 ال «كملع بسح ىلع بساحمو ةمايقلا موي بطاخم تنأو
 .كريغ ملع بسح ىلع



OT عامجالا 

 .ربتعي الف اهريغ عامجإ (ةمآلا هذه) :انلوقب جرخو

 دهع يف مهقافتا (ِِلك يبنلا دعب) :انلوقب جرخو

 نأل ءاليلد هنوك ثيح نم ًاعامجإ ربتعي الف يب يبنلا
 ءريرقت وأ لعف وأ لوق نم هلي يبنلا ةنسب لصح ليلدلا

 اذك نولعفي اوناك وأ لعفن انك : ىباحصلا لاق اذإ كلذلو

 . عامجإلل ًالقن ال ءًامكح ًاعوفرم ناك اي يبنلا دهع ىلع

 (ربتعي الف ءاهريغ عامجإ (ةمألا هذه) :انلوقب جرخو) :هلوق
 اذه وأ مارح اذه نأ ىلع ىراصنلا تعمجأ :ًالثم لئاق لاق ولف

 ؟ربتعي لهف «لالح

 نإ :انلقل الإو ءةمألا هذه عامجإ ربتعملاف ءربتعي ال :لوقن

 تارا كلذ: ىف ناك نإوب 2 ةثالث ثلاث هللا نأ ىلع ةعمجم ىراصنلا

 . مهف الخ الو :ًادبأ نيملسملا ريغ عامجإ ربتعن ال انکل ‹«مهدنع

 دهع يف مهقافتا (ل يبنلا دعب) :انلوقب جرخو) :هلوق
 لصح ليلدلا نأل ؛ًاليلد هنوك ثيح نم ًاعامجإ ربتعي الف يب يبنلا
 ةمألا تعمجأ اذإ :ينعي (ريرقت وأ لعف وأ لوق نم يب يبنلا ةنسب

 هربتعن ال اننإف «ماكحألا نم مكح ىلع هيب يبنلا دهع يف

 ؛كش الب عامجإ هتاذ ثيح نم هنإف «هتاذ ثيح نم ال ءاعامجإ

 نم هيب يبنلا ةنسب لصح ليلدلا نإف «ًاليلد هنوك ثيح نم نكل
 ظ .ةنسلا ةلالدب يفتكنف «ريرقت وأ لعف وأ لوق

 اذك نولعفي اوناك وأ لعفن انك :يباحصلا لاق اذإ كلذلو) :هلوق

 لاق اذإف (عامجإلل ًالقن ال ًامكح ًاعوفرم ناك يب يبنلا دهع ىلع

 ؟ًاعامجإ ءاملعلا هلعجي ال اذامل : لئاق



 تحتل ہ۲۲ | الا

 ىف ثحبلا ذإ ءانه هل لخدم الف «يداع وأ يلقع مكح

 . عرشلا ةلدأ نم ليلدك عامجإلا

 ءًاليلد عامجإلا نوك نم ىوقأ ًاليلد ةنسلا نوك نأل :انلق
 اوفلتخاو «ليلد ةنسلا نأ يف ملعلا لهأ نم دحأ فلاخي مل اذهلو

 نأ زوجي ال هنإف «ىوقأ ةنسلا تناك اذإف «ًاليلد عامجإلا نوك يف
 .ىوقألا دوجو عم فعضألا ىلإ وأ ىندألا ىلإ بهذن

 مكح ىلع مهقافتا (يعرش مكح ىلع) :انلوقب جرخو) :هلوق
 نم ليلدك عامجإلا يف ثحبلا ذإ ؛انه هل لخدم الف ءيداع وأ يلقع

 اوعمجأ ول امك يلقع مكح ىلع سانلا عمجأ اذإف (عرشلا ةلدأ
 دارملا نأ «بابلا اذه يف هل لخد الف :ًارثؤم رثأ لكل نأ ىلع

 لوعمجي مهلك ءالقعلا نوكو ١ يعرش ليلد هنأ ىلع عامجإلا انه

 يف هل لخدم ال اذهف ءرثؤم نم هل دب ال رثأ لك نأ ىلع
 . عرشلا

 عامجإ ءءزجلا نم ربكأ لكلا نأ ىلع سانلا عامجإو

 وه يذلا عامجإلا نع ملكتن اننأل ءًاضيأ انه هل لخدم ال «يلقع
 . عرشلا ةلدأ نم ليلد

 نكمي له :عامجإلا يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا مث
 ال وأ ةجح نوكي نأ نكمي له نكمأ اذإو .نكمي ال وأ هدوجو

 : عازنلا يف لاوقأ ةعبرأ انهف .نكمي

 ؟نكمم عامجالا له :ىلوألا ةلأسملا

 اولدتساو .هلوصح نكمي ل عامجإلا نإ :لوقي نم مهنمف



5 6 
 أووُكَنِإ اسو هما کتلعج َكِلَدَكَو9 :ىلاعت هلوق ١

 مهيردي امو «بذاك وهف عامجإلا ىعَّذا نم :دمحأ مامإلا لوقب

 . اوفلتخا مهلعل

 نيدهتجملا نم ملاع لك لوقب ةطاحإلا نأب ًاضيأ اولدتساو
 تدعبو «فالخلا رثكو «ةمألا ترشتنا نيح اميس ال «ةرذعتم

 لاوقأب ملعي نأ برغملا ىصقأ يف ملاعل نكمي فيكف «ةفاسملا

 نكي مل مهنإف قبس اميف اميس الو «قرشملا ىصقأ يف ءاملعلا

 :اولاق اذهلف «ةعرسب ملعلا ىلإ اهب نولصوتي لقن لئاسو مهدنع

 ] .رذعتم عامجإلا نإ

 سيل عامجإلا نأ  ىلاعت هللا ءاش نإ  انيتأيس نكلو

 هنأل ؛ًابعص نوكي دق عامجإلاب ملعلا نأ حيحص نكلو «رذعتمب
 لك سيلف «سانلا تافالخب ةفرعمو «عساو عالطا ىلإ جاتحي
 جاتحي هنأل ءاذك ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ :لوقي نأ عيطتسي ناسنإ

 .رظنيو علطي نأ ىلإ
 ؟ةجح وه لهف عامجالا دوجو ردق اذإ :ةيناثلا ةلأسملا

 هللا لاق اميف ةجحلا نأل «ةجحب سيل :ملعلا لهأ ضعب لاق

 سيلف «سانلا لوق الإ سيل عامجإلاو «سانلا لاق اميف ال ءهلوسرو

 .ققحت ولو ىتح ًاليلد نوكي ال ذئنيحو لكي هلوسر لوق الو هللا لوق

 ليلدو «ليلد هنأو ‹نکمم عامجإلا نأ حيحصلا نكلو -

 . لقعلاو «هلوسر ةنسو هللا باتك نم كلذ

 :ةلدأل ةجح عامجإلاو) :هلوق

 أووُكَتنإ اسو هما ْمُكَتلَمَج َكِاَدَكَو9 :ىلاعت هلوق -١:اهنم



 عامج ال ه؟4 | الا

 «ساّنلأ َلَع ءآَدهْش# :هلوقف ٠٤١[ :ةرقبلا] « سالا لع ءاَدبُش
 .مهلامعأ ماكحأ ىلعو .مهلامعأ ىلع ةداهشلا لمشي
 ظ .لوبقم هلوق ديهشلاو

 هلأ لإ ودر ویک يف ُمَعَرَتَت نِو# :ىلاعت هلوق - ١
 .قح هيلع اوقفتا ام نأ ىلع لد [۹ :ءاسنلا] 4ٍِلوُسْرلأَو

llلمشي سالا َلَع ءآدشإ :هلوقف .[14“ :ةرقبلا] سالا ىلع  
 (لوبقم هلوق ديهشلاو ,مهلامعأ ماكحأ ىلعو «مهلامعأ ىلع ةداهشلا

 اج : ينعي (اووڪ ي # : هلوق

 تدهشتسا ةمايقلا موي ناك اذإ (4ساّنلأ َلَع دبش ) :هلوق
 نم كلذ ملعت ةمألاو ؟ال ما أ مهماوقأ لسرلا غلب له :ةمألا هذه

 . ا ىلا ةنسو هللا باتك

 ىلع ًالوبقم ةمألا لوق ناك اذإو (لوبقم هلوق ديهشلاو) :هلوق
 وهف «ةجحلا تماقأو مهتءاج لسرلا نأو «ةقباسلا ممألا لامعأ
 ةزئاج وأ ةبجاو يه له لامعألا ماكحأ ىلع لوبقم ىلوأ باب نم
 « هيف فصو لمعلا مكح نل ؟ ةبحتسم وأ ةهوركم وأ ةمرحم وأ

 ناك ةيس اذه نأ لغ مهؤاملع دارملاو  نوملسملا عمجأ اذإف
 هاو عرشلا نم اذه نأ اودهش مهنأل سا ىلع اليلد كلذ

 . كلذ هنا ام وأ «مارح نا وأ ‹بجاو هنأو عرشلا نم وأ « هنس

 هلآ لِ ا ءىش ف عر نِإَف :ىلاعت هلوق 5( :هلوق

 هلوق (قح هيلع اوقفتا ام نأ ىلع لد [54 :ءاسنلا] :# لوسرلاو

 نإ :هموهفم «لوسرأو هلا لإ ةودرف ویس يف معز نِإَف# :ىلاعت
 ىف راصف «ةّتسلاو باتكلا ىلإ دري نأ جاتحي ال قح وهف متقفتا



CF تمهل 

 . ''!(ةلالض ىلع ىتمأ عمتجت ال :35 هلوق - ۳

 نوكي نأ امإ ءيش ىلع ةمألا عامجإ :لوقن نأ - ٤

 نإو ءةجح وهف ًاقح ناك نإف : ةلظان توكيد نأ افنان اع

 مركأ يه يتلا ةمألا هذه عمجت نأ زوجي فيكف ًالطاب ناك

 رمأ ىلع ةعاسلا مايق ىلإ اهيبن دهع ذنم هللا ىلع ممألا

 .لاحملا ربكأ نم اذه ؟هللا هب ىضري ال لطاب

 قح مهعامتجاف اوعمتجا ول مهنأ ىلع ةيحانلا هذه نم ليلد ةيآلا

 ال قح هنأل .ةّئسلاو باتكلا ىلإ اومكاحتي نأ ىلإ هعم جاتحي ال

 «قحلا فالخ ىلع ةمألا عمتجت نأ لاحمو «ةئسلاو باتكلا يفاني

 .نآلا هركذنس يذلا ثيدحلا يف ءاج امك

 اذه نإف («ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» e ۳) :هلوق

 نأ لاحتسا اذإو ا ا اک ؛لیحتسم

 اقح نوكي نأ امإ ءيش ىلع ةمألا عامجإ :لوقن نأ - ؛) :هلوق

 فيكف ًالطاب ناك نإو «ةجح وهف ًاَقح ناك نإف ءًالطاب نوكب نأ امإو

 دهع ذنم هللا ىلع ممألا مركأ يه ىتلا ةمألا هذه عمجت نأ زوجي

 ربكأ نم اذه ؟هللا هب ىضري ال لطاب رمأ ىلع ةعاسلا مايق ىلإ اهيبن
 نأ امإو ًاّمح نوكي نأ امإ هيلع ةمألا تعمتجا ام :لوقن (لاحملا

 : الطاب نوكي

 نب دبعو )۳۹٥١( مقر ثيدح «مظعألا داوسلا باب «نتفلا باتك :هجام نباهاور )١(

 يذمرتلا دنع ظفللا اذه وحنب دروو «كلام نب سنأ نع )١17770( ديمح

 .رمع نبا نع )١0(



 عامج ال ه۲ | هلا

 : عامجإلا عاونأ

 .ةرورضلاب ةمألا نم هعوقو ملعي ام : يعطقلاف ١

 de «ةجح عامجإلا نأ ىلع اللد كلذ ناك اًّمح ناک ناف

 يك 0 ‹ لیلد

 يه يتلا ةمألا هذه اک : لاقي نأ كلذ هجوو «هللا ةمكح
 E ةديهش ىلاعت هللا اهلعج يتلاو «هللا ىلع اهمركأو ممألا رخآ

 هللا هب ىضري ال ًالطاب ًارمأ اهعامجإ نوكي فيك ؛ةمايقلا موي دابعلا
 ىف لاحم كانه ناك اذإو «فلاخملا هلبقي ال ءيش اذه «هلوسرو
 .لاحملا نم اذهف ايندلا

 : (ينظو يعطق :ناعون عامجإلا) :هلوق

 .هيف ضراعي دحأ الف «هب عوطقم فا ‹ يعطق -

 . هفالخب رمألا نوكي لقو «نونظم : يأ «ينظ -

 ىنعمو (ةرورضلاب ةمألا نم هعوقو ملعي ام :يعطقلاف) :هلوق

 له : رظنن نأ جاتحي ال ينعي «لمأتو رظن نودب : : يأ ةرورضلاب

 . فورعم هنأل ءاوعمجي مل مأ اوعمجأ

 (انزلا ميرحتو «سمخلا تاولصلا بوجو ىلع عامجإلاك) :هلوق

 تاولصلا بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ له : لئاق لاق ولف



 هرب عامجالا

 رفكيو «ةجح هنوك الو هتوبث ركني دحأ ال عونلا اذهو

 .هلهجي ال نمم ناك اذإ هفلاخم

 !ًافالخ هيف لعل : ليق نإف

 لجر الإ مهللا ءاذه يف دحأ فلاخي نأ نكمي ال :انلق

 شاع نم امأ اعيش مالسإلا نع يردي ال «مالسإلاب دهع ثيدح

 يا تولا بوجو دقتعي هنأ ملعن انإف نيملسملا نيب

 . ًاًيعطق اعامجإ هيلع نوعمجم ءاملعلا نإف ءانزلا ميرحت كلذكو

 يي .ًايعطق ًاعامجإ هيلع عمجم زبخلا لح كلذك

 . فالخ زبخلا لح يف :لوقي نأ

 دحأ ال عونلا اذه (هتوبث ركني دحأ ال عونلا اذهو) هلوق

 .ةجحب سيل هنإ :لوقي دحأ الو «تباثب سيل هنإ :لوقي

 تاولصلا بوجو ىلع كليلد ام :لئاق لاق ول اذهلو

 سيلو ءاذه ركني دحأ ال «نيملسملا عامجإ :تلقف ؟سمخلا

 زئاجلا نم نكل «ةنسلاو باتكلا نم ليلد كانه سيل هنأ كلذ ىنعم

 .دحاو لولدملاو «ةلدألا ددعتت نأ

 (هلهجي ال نمم ناك اذإ هفلاخم رفكيو ءةجح هنوك الو) :هلوق

 نأ زوجي الو «هبجومب ٌلوقلا هغلب نم مزلي هنأ :ةجح ىنعمو
 تاولصلا :لاقو ناسنإ ءاج ولف ءهفلاخم رفكي لب «فلاخي

 ناك اذإ رفكي هنإف ءامارح سيل انزلا وأ «ةبجاو تسيل سمخلا

 .مالسإلاب دهع ثيدح لثم هلهجي نمم ناك اذإف «هلهجي ال نمم

 نكل «تاولصلا يلصي وهو ملعلا نع ةديعب ةيداب يف ناسنإ وأ

 ةنأل ركب لك ادي ؛ةبجاو ريغ مأ ةبجاو يه له يردي ال

 .روذعم



 هو (o۸ الا

 .ءارقتسالاو عبتتلاب الإ ملعي ال ام :ينظلاو - ؟

 حجرأو .هتوبث ناكمإ ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 ثيح ةيميث نبا مالسإلا خيش يأر كلذ 62 لاوقألا

 سيل :ينعي (ءارقتسالاو عبتتلاب الإ ملعي ال ام :ينظلاو) :هلوق
 نع راثآلا لقنت يتلا بتكلا نم مب لب «ةرورضلاب ًامولعم
 تعمجأ اذإف :رظنيو ء«نورخأتملا اهفلأ يتلا بتكلاو «نيمدقتملا
 اذه ا .ماكحألا نم مكح ىلع ةفلؤملا بتكلاو راثآلا بتك
 مل فالخ كانه نوكي نأ زوجي هنآل ًايعطق سيل هنكل «عامجإ

 . هملعن

 نكمي له :ينعي (هتوبث ناكمإ يف ءاملعلا فلتخا دقو) :هلوق
 ملعي ال يتلا لئاسملا نم ةلأسم مكح ىلع مهلك ءاملعلا عمجي نأ

 :نيدلا نم ةرورضلاب اهمكح
 نكمي الو «هتوبث نكمي ال اذه نإ :لاق نم ءاملعلا نمف

 نوكي نأ ىلع ًالضف «عامجإ دجوي ال هنإ :لاقو «هيلع لوصحلا
 . ةجح

 ‹صوصنلاب تبث دق اذهف يعطقلا عامجإلا نم ركذ ام امأو
 . عامجإلا ىلإ ةجاحب انسلف

 «ةجحب سيل عامجإلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ اذهلو

 : لاق ثيح «هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا كلذ لاق نممو
 دقو .اوفلتخا مهلعل هيرلي امو «بذاك وهف عامجإلا ىعدا نم

 .اذه يف لوقلا انل قبس

 ثدح «ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر كلذ يف لاوقألا حجرأو) :هلوق



 |۹ ا

 ام طبضني يذلا عامجإلاو) :ةيطساولا ةديقعلا يف لاق

 فاللتخالا رثك مهدعب ذإ .حلاصلا فلسلا هيلع ناك

 .ها.(ةمآلا تاو

 ليلد فالخ ىلع عمجت نأ نكمي ال ةمألا نأ ملعاو

 Od ا ‹ حوسنم ريغ حيرص حبحص

 هيلع ناك ام طبضني يذلا عامجإلاو :ةيطساولا ةديقعلا يف لاق

 ء«مهوعباتو نوعباتلاو ةباحصلا تا فلسلاو (حلاصلا فلسلا

 ةثالثلا ةلضفملا نورقلا :

 حلاصلا فلسلا دعب : يأ (فالتخالا رثك مهدعب ذإ) ا

 .هدنع نم يأرو لوقب يتأي ناسنإ لك راصو «فالتخالا رثك

 كلامملا نأل تقرفت ىنعمب (ةمألا ترشتناو) :هلوق

 ةيمالسإلا ةكلمملا ىصقأ نيب راصو «حوتفلاب تعستا ةيمالسإلا

 داكن الف ءفوخو بورحو نتف تلصحو «ةريثك تافاسم اهاصقأو

 امأف ءاهاصقأ ىلإ ةيمالسإلا ةلودلا ىصقأ نم ءاملعلا لاوقأ عمجن

 نكميف حلاصلا فلسلا

 حيحص ليلد فالخ ىلع عيجت نأ نكمي ال ةمألا نأ ملعاو) :هلوق

 ىلع ةمألا عمجت نأ نكمي ال :ةمهم ةدئاف هذه (خوسنم ريغ حيرص

 . نكميف «فيعض ليلد فالخ ىلع امأ «حيحص ليلد فالخ

 نإف الإو ءمصخلا عم ًالّرنت انه (ليلد) :انلوقب دارملاو

 :انلقو فيعضب ناسنإ لدتسا اذإ نكل «ليلدب سيل فيعضلا

 نبا راد ةعبط (۳۲۸/۲) هللا همحر  فلؤملل «ةيطساولا ةديقعلا حرش» :رظنا )١(

 :ئزوجلا



 دسك )د
 ًافلاخم هنظت ًاعامجإ تيأر اذإو «قح ىلع الإ عمجت ال اهنإف
 ريغ وأ .حيحص ريغ ليلدلا نوكي نأ امإف :رظناف كلذل

 ريغ فيعضلا ليلدلا نأل ء«نكمم اذهف «هفالخ ىلع عامجإلا
 عمجت نأ نكميف «هريغل ضراعم الو مواقم ريغ مئاقلا ريغو .مئاق

 . فيعض هنكل «لدتسا نم هب لدتسا ليلد فالخ ىلع ةمألا
 اذإ هنأل كلذو ءًالمتحم ناك اذإ امم زارتحا (حيرص) :انلوق

 هب ضّراعي ليلد قبي ملف «لالدتسالا هب طقس المتحم ناك
 . عامجإلا

 ىلع عمجت اهنإف ًاخوسنم ناك نإف (خوسنم ريغ) :انلوق
 .مئاق ريغ خوسنملا نأل «هفالخ

 ىلع عمجت نأ نكمي ال ةيمالسإلا ةمألا نأ :ةصالخلاو
 ليلد فاالخ ىلع عامجإ دجوي لق معن :ًادبأ مئاق ليلد فاالخ

 ليلد فالخ ىلع وأ .حيرص ريغ ليلد فالخ ىلع وأ « فيعض

 نوكت نأ ىلع ًالضف «ةمئاق ريغ ةثالثلا عاونألا هذه نأل «خوسنم
 .ةمواقم

 نأ نكمي ال قحلاو (قح ىلع الإ عمجت ال اهنإف) :هلوق
 هفلاخ ول ذإ «ًادبأ خوسنملا ريغ حيرصلا حيحصلا ثيدحلا فلاخي
 نم ىوقأ امهدحأ نوكي نأ امإ نيضراعتملا نأل «ضقانتلا مزل
 ‹ليحتسم اذهو ءاطقاستيف اضراعتي نأ امإو ضراعت الف ؛رخآلا
 .امهدحأ توبث نم دب ال هنأل

 : هيلإ راشملا (كلذل ًافلاخم هنظت ًاعامجإ تيأر اذإو) :هلوق

 ريغ وأ ,.حيحص ريغ ليلدلا نوكي نأ امإف :رظناف) :هل وق



 كه عامجإلا

 .هملعت مل فاللخ ةلأسملا يف وأ اوس وأ ‹ حيرص

 : عامجإلا طورش ه

 : اهنم طورش عامجولل

 اروم ان نوكيا «حيحص قيرطب تبثي نأ |

 .عالطالا عساو َةَقث ةقث هلقان وأ ءءاملعلا نيب

 ٌفالخ :ْيأ (هملعت مل فالخ ةلاسملا يف وأ ءاخوسنم وأ «حيرص

 .عامجإلل ًاضراعم هتننظ يذلا ليلدلا اذهل ًاقفاوم نوكي

 اذإف «ةرظانملا باب يف رظانملا عفنت ةريخألا ةدعاقلا هذهو

 حيحص ليلد فالخ ىلع نوكي نأ نكمي ال هنإف .عامجإ َيِعْدا

 امك كلذ نأل «ليحتسم ءيش اذه «ًادبأ خوسنم ريغ حيرص

 س اذهو «نيضيقنلا عفر مزلتسي تلق

 (حيحص قيرطب تبثي نأ ١ :اهنم طورش عامجإلل) :هلوق
 ا نبا نع كد اه كنف نحنا اندنع نكل ءمهم اذهو

 نيذلاو «عامجإلا لقن يف لهاستي هنإ :هنع نولوقي رذنملا نباو -

 ًافالخ ٍمهدلب ءاملع نيب اوري م اذإ ءعامجإلا لقن يف اولهاست

 اولاق ًافالخ مهئالمز نيبو مهنيب اوري مل اذإ لب !عامجإلاب اولاق

 . ًاريسي مهدنع عامجإلا راصو «عامجإلاب

 عساو ةقث هلقان وأ ءءاملعلا نيب ًاروهشم امإ نوكي ناب) :هلوق
 .عامجإ اهيف ةلأسملا :لاق ةلأسملا نع ملكت نم لكف (عالطالا

 .نيقيرطلا دحأ اذهو ءًاروهشم عامجإلا نوكيف

 عساو ا ةقث عامجإلا لقان نوكي نأ :يناثلا قيرطلا

 .ةقيقح عامجإ كانهو الإ عامجإلا لقني ال «عالطالا



 جا o۳۲ ا ا

 «عامجإ الف كلذ هقبس نإف ءرقتسم فالخ هقبسي الأ- ۲

 لثم «لبقي ال ةقث ناك نإو وهف عالطالا عساو نكي مل نإف
 باحصأ بتك ودعي ال دلقم لجر لجرلا اذه نأ ملعن نأ
 ىوعد هنم حصت ال اذه نإف .عامجإلا لقلي مث «بهذملا

 هنأ هفيلآت نم انملع اذإ نكل «عالطالا عساو سيل هنأل «عامجإلا
 لك نمو «بهذم لك نم ملعلا لهأ لاوقأ لقني «عالطالا عساو
 .عامجإلا تبث دقف «ةقث وهو عامجإلا لقن اذإ هنإف ‹« ةقبط

 دقف يعطقلا امأ 0 او ًاعبط  اذهو
 قفتم هنأل «لقان ةقث ىلإ جاتحي ال هنأ قبس

 نإف اد لف هلا هردم نا ءرقتسم فالخ هقبسي الأ) :هلوق
 .عامجإ ال هنإف لوألا نرقلا يلوق دحأ ىلع يناثلا نرقلا عمجأ
 ثالثلا قالطلا نأ ىلع عامجإلا لقن ءاملعلا ضعب نأ :كلذ لاثم
 هنأل «لطاب عامجإ لقن اذه .نكمي ال اذه :لوقنف ءًانئاب نوكي

 نيتنسو ركب يبأ دهعو هيي يبنلا دهع يف ثالثلا قالطلا نأ تبث
 .ةلحاو ثالثلا قالط ؛رمع ةفالخ نم

 اذه ىلع ليلدلا سكع ول :- هللا همحر - ميقلا نبا لاق اذهلو
 نأ ىلع عامجإلا لب :ليق ول ينعي .باوصلل برقأ ناكل لدتسملا
 ةالصلا هيلع يبنلا دهع ىضم لب «نرق ىضم هنأل «ةدحاو ثالثلا

 اهيف قالطلا اهلك رمع ةفالخ نم ناتنسو ءركب يبأ دهعو «مالسلاو
 لوقلا رهتشا امل نكل ؛عامجإلا اذه نم حصأ عامجإ يأف ءةدحاو
 ال ةسايس - هنع هللا يضر - رم ذب ی انا دعب ی نيب ىلاكلا

 ىضق نكل ‹عئارشلا فلاخيو عرش نأ نكمي ال رمع نال ؛ عيونك

 . ثالثلا قالطلا نع مهعدريو سانلا عنمي نأ لجأ نم ةسايس هب



 | ۳ عامجا الا

 .اهيلئاق تومب لطبت ال لاوقألا نأل

 نم عنمي امنإو «قباسلا فالخلا عفري ال عامجإلاف

 0 ااا aod Ss . فالخ ثودح

 دق ليك ىبنلا نإف «ةئسلا اهلثمب تءاج دق ةسايسلا هذهو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لعف امك .عدرلا باب نم ء ءيشلا سانلا عنمي

 ءربيخ يف رمحلا موحل اهيف خبطت رودقلا تحت نارينلا ىأر نيح

 ىتح اود يناوألا رسكو اهتقارإب مالسلاو ةالصلا هيلع رمأف

 :لاق ؟هللا لوسر اياهلسغن وأ :اولاقف كلذ يف عجور

 7 .اهولسغا»

 فالخ هقبسي الأ عامجإلا يف طرتشي :لوقن نأ مهملاف

 .عامجإ الف رقتسم فالخ هقبس نإف «رقتسم

 هدعب حلصي هرقتسم ريغ فالخ اذهف «نوقفتي مث نرقلا اذه

 . عامجإلا

 اذامل : ليلعت اذه (اهيلئاق تومي لطبت ال لاوقألا نآل) :هلوق

 نم عنمي امنإو ءقباسلا فالخلا عفري ال عامجإلاف) :هلوق

 ىلع ةباحصلا عمجأ ول :ًالثمف «ميظع طباض اذهو (فالخ ثودح

 نمل نكمي الف «فالخ ثودح نم عنمي عامجإلا اذهف «لوق

aعفري الو 0 فلاخي نأ  ilمل اذإف م  

 .(۷٥۱ص) مدقت )۱)



(r) 
 عامجالا

 .هذخأم ةوقل حجارلا لوقلا وه اذه

 رصعلا ىف دقعني نأ حصيف «كلذ طرتشي ال :ليقو
 نم ىلع ةجح نوكيو «ةقباسلا لاوقألا دحأ ىلع يناثلا
 . هلذعب

 كلذ طرتشي ال :ليقو .هذخأم ةوقل حجارلا لوقلا وه اذه) :هلوق
 نوكيو ,ةقباسلا لاوقألا دحأ ىلع يناثلا رصعلا يف دقعني نأ حصيف
 قباسلا نرقلا فلتخا اذإ :لوقي ءاملعلا ضعبف (هدعب نم ىلع ةجح
 دحأ ىلع عيجأو «مهدعب يذلا نرقلا ءاج مث .«لاوقأ وأ نيلوق ىلع
 .هدعب نم ىلع ةجح نوكيو «ًاعامجإ اذه نوكيف «لاوقألا

 وعبات ءاج مث «نيلوق ىلع نوعباتلا فلتخا : كلذ لاثم

 : انلق نيعباتلا ىلوق دحأب ذخأي نأ مهدعب نم دارأ ولف «مهدعب
 لوقلا نيعتف .نيلوقلا دحأ ىلع عامجإ لصح هنأل كلذ كل نيل

 اوضرقنا نإف «ةيقاب ىه لب ءاهيلئاق تومب تومت ال لاوقألا
 اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اذه ليلدو «ةبقاب مهلاوقأف اوتامو
 وأ «ةيراج ةقدص نم الإ :ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام

 . هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع 200 5

 ثيدح «هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب ‹ةيصولا باتك : ملسم هأور )0010

 )1*5"١(. مقر



 6 هس

 نا وا ا aE «دعب هتفلاخم مهريغل الو مهل روجي

 هب سانلا عفتني مل «هتومب تومي ناسنإلا لوق نإ :انلق اذإو

 .توملا دعب

 .«لوق ىلع رصعلا اذه لهأ عمجأ : لئاق لاق اذإف اذه ىلعو

 رصعلا لهآ ضعب وأ «لوألا رصعلا لهأ مهفلاخ نكلو :انلق

 .عامجإ الف «لوألا

 هنأل «ينظلا عامجإلا يف لخدي الف ىتوكسلا عامجإلا امأ

 .ءاملعلا نم ريثك هب دتعي ملو «ًاَدج فيعض

 رصع ضارقنا روهمجلا يأر ىلع طرتشي الو) :هلوق

 مهل زوجي الو ,مهقافتا درجمب هلهأ نم عامجإلا دقعنيف ءنيعمجملا

 :فالخ اهيفو «ةيناثلا ةلأسملا يه هذه (دعب هتفلاخم مهريغل الو

 رصعلا لهأ عمجأ اذإ : ينعي ؟نيعمجملا رصع ضارقنا طرتشي

 :ملعلا لهأ نيب فالخ اذه ىفف ؟اوتومي ىتح دقعني

 هنأل ءرصعلا ضرقنيو اوتومي ىتح دقعني ال :لاق نم مهنمف

 ماد ام ناسنإلاو ‹ مهضعب داهتجا وأ مهداهتجا ريغتي نأ ج

 فالتخال هيأر رّيغي نأ زئاجلا نم نإف «حجريو رظنيو ذخأي اّيح

 رصع ضارقنادعب الإ عامجإلا ربتعن ال ذئنيحو «هداهتجا

 روهمجلاف ءروهمجلا لوق فالخو «حوجرم لوق اذه نكل



 سدا =
 طارتشا اهيف سيل ةجح عامجإلا نأ ىلع ةلدألا نأل
 E ET ‹رصعلا ضارقنا

 نوكي عامجإلا اهيف لصح يتلا ةظحللا يفف انعمجأ ىتم :نولوقي
  ًاضيأ همسا ىلع  داهتجالا ريغت لامتحاو .دقعنا دق عامجإلا
 ءريغتي ال نأ نكميو «داهتجالا ريغتي نأ نكمي :ينعي «لامتحا
 لوقلا اذهو .موهوم رمأ لامتحال ًامولعم طقسن نأ يغبني الف
 .حصألا وه روهمجلا هيلإ بهذ يذلا

 عمج دقف كلذ ىلع لدي ام رمع نع درو هنأ نظأو

 ىلع اوقفتاو «ةروشم ىلع موي تاذ  مهنع هللا يضر - ةباحصلا
 تیس ساف نیا وا ىلع امإ - مهضعب يأر ريغت مث «ءيش
 ىغلأو ««كدحو كيأر نم ريخ ةعامجلا عم كيأر» :رمع لاقف

 . هربتعي ملو هعوجر
 ناطيشلا يتأي دقف «ءيش ىلع اوعمجأ اذإ مهنإف .حضاو اذهو

 ال ناطيشلاف .هنيع يف ىذق وه يذلا عامجإلا اذه دسفيل ناسنإلا ىلإ
 اذإف ءاوقرفتي نأ بحي امنإو ءةيمالسإلا ةمألا عمتجت نأ ًادبأ بحي
 ءأطخ نوكي دق داهتجا درجمب عامجإلا اذه داسفإ لواح اوعمجأ
 .درفنملا يأرلا نم باوصلا ىلإ برقأ ةعامجلا يأر نأ بلاغلاو

 طارتشا اهيف سيل ةجح عامجإلا نأ ىلع ةلدألا نآل) :هلوق
 ةمألا هذه عامجإ نأ ىلع لدت يتلا ةقباسلا ةلدألا (رصعلا ضارقنا

 فالخلا باب .دالوألا تاهمأ قتع باتك : «ىربكلا ننسلا يف :يقهيبلا ىور (0)
 - هنع هللا يضر - يلع نع «ةديبع قيرط نم ء(١٠/۸٤۳) «دالوألا تاهمأ يف
 نأ دعب تيأر مث ءدالوألا تاهمأ قتع ىلع رمع يأرو ييأر عمتجا» :لاق
 ىلإ بحأ «ةعامجلا يف رمع يأرو كيأر :هل تلقف :لاق ءاذكو اذك يف نهقرأ

 .«ةقرفلا يف كدحو كيأر نم



 ل 76 ¥ عامجالا

 .؟هعفري يذلا امف «مهقافتا ةعاس لصح عامجإلا نألو

 الحف لغف نأ الرق نيديعجيمتلا نفعي لاق اذا

 مهتردق عم هوركني ملو داهتجالا لهأ نيب كلذ رهتشاو

 .راكنإلا ىلع

 .ةجح الو عامجإب سيل : ليقو
 ا ل ا 25

 ةلدألا تكرت اذإو ءرصعلا ضارقنا طارتشا ركذ اهيف نسل ةجح

 .طرشب نيل هنأ كغ لذ كلذ

 (؟هعفري يذلا امف «مهقافتا نس نالو) 3

 انی لام ن نآلا اندنع : ةصالخلاو

 . رصعلا ضارقنا وه :لوألا طرشلا

 «صن اهيف سيل ةلأسملا نأل ءءارآ ةثالث اهيف ةلأسملا هذه

 املا ةروضو ‹تاليلعت يه امنإو

 اذه :لوقي نأ لثم ءالوق نيدهتجملا ضعب لاق اذإ

 ءاملعلا نيب رهتشاو « بجاو ءيشلا اذه وأ ءمارح ء ءيشلا

 «ةجح اعا اذه نوكي نأ امإ ارا ةث الث هيمف ‹ نيدهتجملا

 .ًاعامجإ ال ةجح نوكي وأ «ةهجح الو اعامجلا نوكي ال وأ



 هاو عوق اواواواوافاواوأاووا ع اواوواواو مو ووو اهوام اوفو ههه هاه ه هلع هه هاهو »8# 808 8 9

 توكس نإ :اولاق .عامجإ هنإ :اولاق نيذلا :لوألا لوقلا
 اذهو «ةقفاوملا ىلع ليلد راكنإلا ىلع ةردقلا عم ةمألا
 نألو) :لوقي «- هللا همحر  ينغملا بحاص ًاريثك هلمعتسي
 هذهب ربعيف (ًاعامجإ ناكف ركني ملو رهتشاو نالف ءاضق اذه
 .امئاد ةرابعلا

 . عامجإ هنأب مزجي ال نكلو «ةجح هنإ :يناثلا لوقلا
 ىلع لدت ةنيرقلاو رهاظلا نأل ءرهاظلا ىلع ءانب ةجح وهف

 ةقفاوملا ىلع لدي هيلع ةردقلا عم راكنإلا كرت نأل «نوقفاوم مهنأ
 كح نوكف

 نم ةلدأ انيدل اذهلو ءرهاظلاب تبثت ةجحلا نألو :اولاق
 ءرهاظلاب ماكحألا ىلع ًانايحأ لدت ةَ هللا لوسر ةنسو هللا باتك
 ًاعامجإ هنوك توبث نم لهسأ ةجح ءىشلا نوك توبث نإ :اولاقف

TRE 
 الإ ةجح ال هنأل ءةجح الو عامجإب سيل :ثلاثلا لوقلاو

 :لوقت نأ نكمي الف «سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ليلدب
 . عامجإب سيلو ةجح هنإ

 نوكي نأ ٍفناف عامجإلا تيفن تمد ام :لوقن ذئنيحو
 .هنم حجارلا نايب هللا ءاش نإ يتأيس لوقلا اذهو «ةجح

 ىلع ةردقلا عم ركني ملو رهتشا اذإ هنأب نولوقي نيذلا نكل
 اذهف «ةقفاوملا ىلع ليلد مهراكنإ مدع نأل «عامجإ هنإف راكنإلا
 لدي ال مهراكنإ مدع نأل ءرظنلا نم ءيش هيف ةقيقحلا يف ليلعتلا
 رمألا نأ لامتحال راكنإلا ىلع نيرداق اوناك نإو «ةقفاوملا ىلع
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 نأل «عامجإ وهف راكنإلا لبق اوضرقنا نإ :ليقو

 .لاوقألا برقأ اذهو «مهتقفاوم ىلع ليلد

 راكنإلاب اوملكتي نأ نكمي ال نکل «نوفقوتم مهنأو «مهيلع هبتشم
 . لطاب لوقلا اذه نأ اونقيتي مل مهو

 مهتوكسف نيرداق ريغ اوناك نإ راكنإلا نع اوتكس نيذلاف

 مهتوكسف نيرداق اوناك نإو .ةقفاوملا ىلع ليلد الو «ةجحب سيل

 لمتحيو « يعرشلا مكحلا وه اذه نأ لوریو نوقفاوم مهنأ لمتحي

 اوركني نأ نوعيطتسي Na ‹«مهيلع رمألا هبتشا دق نوفقوتم مهنأ

 . ليلد ريغ نم مهريغ لوق
 مهتقفاوم ىلع ًاليلد سيل مهتوكس نأ ةجيتنلا :نذإ

 نأل ءعامجإ وهف راكنإلا لبق اوضرقنا نإ :ليقو) :هلوق
 ليلد راكنإلا ىلع مهتردق عم ضارقنالا ىلإ مهتوكس رارمتسا

 : ينعي ؛اوضرقنا نإف (لاوقألا برقأ اذهو .مهتقفاوم ىلع

 عم راكنإ نودب اوتام اذإ مهنأ كلذ ليلعتو ‹«عامجإ اذهف

 دهع يف اميس ال < .مهتقفاوم ىلع ًاليلد اذه ناك مهتردق

 نأ ةكعي ل هنأو ‹ نيدلاو عرولا ةبلغل نيعباتلاو ةباحصلا

 وه لوقلا اذهو ‹ لطاب هنأ نودقتعي لطاب لوق ىلع اوتكسي

 .لاوقألا برقأ

 ةطساوب رضاحلا انرصع يف عامجإلا لقن نكمي لهو

 .لاحلا محري نأ هللا لأسنو . .ديعب اذه ؟ةيهقفلا عماجملا



 ابفلا
SR a. 2 Eo 

 ةنسلاو «باتكلا :ىه ىتلا ةعبرألا ةلدألا دحأ سايقلا
 00 . سايقلاو ءعامجإلاو

 كلذ ىوس امو «ةلسرملا حلاضعلاو «لاحلا باحصتسا امأ
 ةلدألا هذه نع جرخي ال لمأتلا دنع هنإف < ‹ليلد هنإ :ليق امم

 .ةعبرالا

 ىلع ينبم هنأل ًالقتسم ًاليلد سيل لاحلا باحصتساف

 هيلع لكشأف ًائيش هنطب يف مكدحأ دجو اذإ» : لک هلوق لثم «لصأ
 اتوص عمسي ىتح دجسملا نم نجرخي الف ءال مأ ءيش هنم جرخأ

 ‹لصألا باحصتسا يف لصأ ثيدحلا اذه و دعوا
 .لاحلا باحصتسا وه يذلا

 يهف رابتعالاب عرشلا اهل دهش نإف ةلسرملا حلاصملا امأو
 الو .ةحلصم تسيلف رابتعالاب اهل دهشي مل نإو ‹«عرشلاب ةتباث
 هذه يف ةلدألا راصحنا حيحصلا :لوقن اذهلو ءاليلد الو «ةلوبقم

 .ةعبرالا لوصألا

 أطخ هيف ثدحي هنأل ءرطخ باب سايقلا باب نأ ةقيقحلاو

 ىرخأ ىلع ةلأسم سيقي نم سانلا نم دجتف ءملعلا لهأ نيب ريثك
 . امهنيب قرفلا توبث عم

 : ملسمو ؛نقيتسي ىتح كشلا نم أضوتي ال باب ءءوضولا باتك :يراخبلا هاور )١(
 نأ هلف ثدحلا يف كش مث ةراهطلا نقيت نم نأ ىلع ليلدلا باب < ‹ضيحلا باتك

 .هل ظفللاو 560"2) مقر ثيدح «.كلت هتراهطب يلصي



 6 سدا
  :هقفيرعت ©

 .ةاواسملاو ريدقتلا : ةغل سايقلا

 ةعماج ةلعل «مكح يف لصأب عرف ةيوست : ًاحالطصاو

 . سيقملا : عرفلاف

 . هيلع سيقملا :لصألاو

 وأ «بوجو نم يعرشلا ليلدلا هاضتقا ام : مكحلاو

 .اهريخ: وأ داف وأ م وأ ‹ ميرحت

 مهضعبو «ءًاقالطإ هتبثي الو سايقلا ركني سانلا ضعب دجتو

 .رخآ عضوم يف هيفنيو عضوم يف هتبثي

 سركي نأ ناسنإلل يغبنيو «مهم سايقلا لاح لك ىلعو

 .هنم ةحلاص ةلمج ركذنسو «هيف هدوهج

 بوثلا تسق :لوقت (ةاواسملاو ريدقتلا :ةغل سايقلا) :هلوق

 .هب هتردق : يأ ,عارذلاب

 اذه سايق ىلع بوثلا اذهو ءاذه سايق ىلع اذه :لوقتو

 ظ .هل واسم :يأ .بوغثلا

 ةعماج ةلعل ء«مكح يف لصأب عرف ةيوست :احالطصاو) :هلوق

 امهنأ لجأ نم «همكح يف لصألاب عرفلا يّوسن نأ :ينعي (امهنيب
 «لصألا :رومأ ةعبرأ هذهف ءمكحلل ةبجوملا ةلعلا يف ناقفتم

 .ةعماجلا ةلعلاو ءمكحلاو ‹عرفلاو

 ام :مكحلاو «هيلع سيقملا :لصألاو ءسيقملا :عرفلاف) :هلوق
 (اهريغ وأ داسف وأ ةحص وأ ميرحت وأ بوجو نم يعرشلا ليلدلا هاضتقا
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 .لصألا مكح هببسب تبث يذلا ىنعملا :ةلعلاو

 . سايقلا ناكرأ ةعبرألا هذهو

 يتلا ةيعضولا ماكحألاو «ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا قبس اميف انركذ
 نم يعرشلا ليلدلا هاضتقا ام وه :نذإ مكحلاف «ةثالث اهنم انركذ
 . اذه ىلع سايق بجاو اذه : : لوقن نأب «بوجو

 . اذه ىلع ًاسايق مارح اذه :لوقن نأب ميرحت وأ
 . اذه ىلع ًاسايق حابم اذه :لوقن نأب ةحابإ وأ
 . اذه ىلع ًاسايق حيحص اذه :لوقن نأب ةحص وأ
 . كلذ هبشأ ام وأ ءاذه ىلع ًاسايق دساف اذه :لوقنف ءداسف وأ
 لاثم (لصألا مكح هببسب تبث يذلا ىنعملا :ةلعلاو) :هلوق

 هب قحلنف «ليكم هنأ ربلا ىف ابرلا نايرج يف ةلعلا نإ :انلوق كلذ
 شو مكحلا تبجوأ يتلا ةلعلا نأل .ًاليكم ناك ام لك اذه ىلع
 يأ يف ةلعلا هذه تدجو اذإف «ليخلا يفد ربلا يف ابرلا نايرج

 .رلا ىلع اشاف ابرلا هيف ىرج «ءيش

 يرجي :انلق ء«ليكلا ربتعن ملو معطلا ةلعلا نإ :انلق اذإو

 . موعطم لك يف ابرلا
 ليكم لك يف ابرلا يرجي :انلق .معطلاو ليكلا :انلق نإو

 ظ را

 هببسب تبث يذلا ىنعملا وأ فصولا يه ةلعلا نأ مهملا
 يتلا ةيدبعتلا رومألا يف سايق الف كلذ ىلع ءانبو .لصألا مكح
 ةلعلا وهو «سايقلا ناكرأ نم نكر تاوفل ءاهتلع لقعن ال
 . عرفلاو لصألا نيب ةعماجلا

 ناكرأ يه ام :انلق اذإف (سايقلا ناكرأ ةعبرألا هذهو) :هلوق



 6 ما
 ماكحألا اهب تتن يتلا ةلدألا ES سايقلاو

 .ةيعرشلا

 لاو باتكلا ايعرش البلد هراعغا ىلع لو ئو

 .ةباحصلا لاوقأو

 ةلعلاو ء.مكحلاو «عرفلاو ءلصألا :ةعبرأ :لوقت ؟سايقلا

 ( ( .ةعماجلا

 (ةيعرشلا ماكحألا اهب تبثت يتلا ةلدألا دحأ سايقلاو) :هلوق

 : سايقلاو «عامجإلا : ثلاثلاو :ةنشلا 0 «نآرقلا :لوألاف

 عبارلا ليلدلا وه

 ةنسلاو باتكلا ًايعرش ًاليلد هرابتعا ىلع لد دقو) :هلوق

 أم اًيعرش اليلد سايقلا رابتعا ىلع لد دق : ينعي (ةباحصلا لاوقآو

 .ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا يف ركذ

 له :سايقلا ةيجح يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا دقو

  ؟ال وأ ماكحألا هب تبثت يعرش ليلد سايقلا

 ىلإ  ةيرهاظلا مهسأر ىلعو - ملعلا لهأ ضعب بهذف

 نوذخأي نيذلا نإ :اولاقو «سايقلا اومّرحو «سايقلا نالطب

 ضراعو ساق نم لوأ نأل  هللاب ذوعأ  ناطيشلا نوعبتي سايقلاب

 دوجسلا :لاق مدآل دوجسلاب هللا هرمأ امل «ناطيشلا سايقلاب صنلا

 ينعي وهو «هل دوجسملا نم ةبترم ىندأ دجاسلا نوكي نأ ىضتقي

 وه نمل ريخ وه نم دجسي فيكف «هنم ريخ انأ :لوقي - ناطيشلا
 . سايقلا يف عنتمم اذه « ىندأ

 يف تباث يعرش ليلد سايقلا نإ :اولاقف ةمألا روهمج امأو -



 .ةلدألا هللا ءاش نإ يتأتسو «ةباحصلا لاوقأ يفو ةنسلا يفو باتكلا

 .ناطيشلا عبات دقف سايقلاب جتحا نم نإ مهلوق امأو
 مهقفاون نحنف ءمدآل دوجسلاب رمأ نيح ناطيشلا ةصقب مهلالدتساو

 ةمداصم يف سايق اذه نأل ءةجحب سيل سايقلا اذه لثم نأ يف
 . حيحص ريغ صنلا ةمداصم يف سايقلاو «صنلا

 ةنسلاو باتكلا هرابتعا ىلع لد دقف حيحصلا سايقلا امأو
 عابتا هنكلو «ناطيشلل ًاعابتا كلذ سيلف ءةباحصلا لاوقأو
 .ةحضاو ةلدألا يتأتسو «ةعيرشلل

 نوزجعيو «لئاسملا ضعب يف سايقلا نوتبثي ًانايحأ مهنإ مث
 .اوصلختي نأ

 نولوقيف «ملاعلا كحضُي هجو ىلع سايقلا نوعنمي انايخلأو
 ىحض اذإو ءأزجأ رهشأ ةتس هل نأضب ناسنإلا ىحض اذإ :الثم
 اوحبذت ال» :لاق لك يبنلا نأل :اولاقو ئزجي مل ةنس هل نأضب
 «'«نأضلا نم ةعذج اوحبذتف مكيلع رسعت نأ الإ «ةنسم الإ

 ال ةعذجلا ريغف .«نأضلا نم ةعذج اوحبذتف» :لاق دق :نولوقيف
 . صنلل ىتح فلاخم اذهف ءدري كش ال اذهو «ئزجت

 كبطخ «ةينب اي :ركبلا هتنبال لاق اذإ لجرلا نإ :اولاقو

 معنو «دري ال هلثم «معن :تلاقف ؟هب يجوزتت نأ نيديرتأ «نالف
 ةأرما بلطي الئل سمشلا برغت نأ لبق هل دقعاو ءوه لجرلا
 .لوقلا اذهب اهجوزي ال :اولاق ؛يريغ

 نم (1437) مقر ثيدح «ةيحضألا نس باب «يحاضألا باتك :ملسم هاور )١«



 -امءهز تان
 ظ : باتكلا ةلدأ س

 .سياقيو 0 هب لزوت ام ١٠7[ :ىروشلا] 4در

 . اهنيب هب

 .اهجّوز «تتكسو ؟ًانالف كجوزأ نأ نيديرتأ :لاق نإف

 ام هذهو .''"اهتامص اهنذإ» :لاق هلي ىبنلا نأل :اولاق
 و« | +

 . اسمص

 : اهل لوقت بهذملا اذه ىلع اهرواشت نأ تدرأ اذإ مهملاف

 . كنذإ ربتعي ىتح « يتكسا

 مهنأ بير ال ىلاعت هللا مهمحر مهف لاح لك ىلع

 الو «ءنارجأ مهلف اوباصأ نإو ءرجأ مهلف اوأطخأ نإ ءنودهتجم

 ىلع يأرلا نومدقي نمم ريخ  ميقلا نبا لاق امك  مهنأ كش

 نيذلا نكل «صن مهدنعو رهاظلاب اوكسمت ءالؤه نأل «صنلا

 مه كلذ عم نكل .مهنم أطخ دشأ صنلا ىلع يأرلا نومدقي

 .سايقلا مدع يف ةلأسملا هذه يف باوصلا اوأطخأ

 :باتكلا ةلدأ نمف) :هلوق

 نارمل يَ بكل َلَرَأ ىلا هلا :يلاعت هلوق-١

 (اهنيب هب سياقيو رومألا هب نزوت ام نازيملاو ١7[« :ىروشلا]

 :ملسمو ؛(10۷۰) مقر ثيدح «حاكنلا يف باب «ليحلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(57١) مقر



 ه٦ |

 اد ی لزأ انا انك ل یاعلی
 و

 لب نإ تفس ةئقسف اياكم ريثتف رف كيرلا لسا َىِذْلا هلو 64 لا

 ااف 4© ا كلك اتوم دعب ضرذلا هب انيِحَأَف تيم

 ءايحإ هّبشو «هئادتباب قلخلا ةداعإ ىلاعت هللا هّبشف
 . سايقلا وه اذهو «ضرألا ءايحإب تاومألا

 ء«باتكلا ىلع هفطع 4ت املأ و ‹ حضاو ا 4 َبتکلا #

 .هيف هللا نذأ دق هللا دنع نم ًالزان ًاعرش نوكيف
 سسر ر

 : ءايبنألا] 4 مدي . م قل كروان مك :ىلاعت هلوق) :هلوق

 ىلع نيرداق نک اهل ا ع ‹ يلج حضاو سايق اذهو ((5

 دش قلل دبي ىِذَلا وهو «هتداعإ ىلع نورداق اننإف قلخ لوأ
 ىلع ةداعإلا ساق انهف «[۲۷ :مورلا] € ا وهو مام

 .ءدبلا

 نييك تمم ركب لإ هتف ابا رف ميل ا ٠ نوا ) :هلوق
 اذه ءهيبشتلل فاكلاو ([رطاف] 402 دوسلا كلذك اتوم دعب ضرألا هب
 . اذه هبش

 ىلع ليلد وهف نآرقلا ىف هللا هبرض لثم لك نأ :ةدعاقلاو
 :ىسحلا رفالاب ا رمألا قاحلإ هب دوصقملا نأل «سايقلا
 ا ادج ةريثك نآرقلا يف سايقلا ةلدأ نوكت هيلعو

 هّبشو ,هئادتباب قلخلا ةداعإ ىلاعت هللا هّبشف) :هلوق

 سايق :لوألا (سايقلا وه اذهو ءضرألا ءايحإب تاومألا ءايحإ
 تا : ىلاعت لاق امك «ةاواسم سايق : يناثلاو .ةيولوأ
 ىل لإ ترو أا الا اع ل اف ع الا عر كن



 )ساس
 : ةنسلا ةلدأ نمو

 لعب اهمأ نع مايصلا نع هتلأس نمل ةي هلوق ١

 يدؤي ناکا هتيضقف نيد كمأ ىلع ناك ول تيأرأ» :اهتوم
 .''”(كمأ نع يموصف)» : لاق ۰ معن :تلاق .(«؟اهنع كلذ OT SARE ل

 ‹ هللا لوسر ای :لاقف ا لا ىتأ خر نأ _ ۲

 ءرمح :لاق .«؟اهناولأ ام» :لاق ءمعن :لاق «(؟لبإ

 n .معن :لاق «2؟قروأ نم اهيف له» : لاق

 .[تلصف] 409 ربي وى لك ل ُمَنِإ وملا يحل اا
 كلذ يدؤب ناكأ ء«هتبضقف نيد كمأ ىلع ناك ول تيأرأ») :هلوق

 . حضاو اذه («كمأ نع يموصف» :لاق ءمعن :تلاق ««؟اهنع

 .ىمدآلا نيد ىلع هللا نيد ساق هيب لوسرلا نأ :ههجوو

 هللاف هللا اوضقا» :ظفل يفو ء«كمأ نع يموصف» :ةي لاق اذهلو
 . «ءافولاب قحأ

 يل دلو هللا لوسر اي :لاقف هيَ يبنلا ىتأ ًالجر نأ») :هلوق

 ؟داوسلا ءاج نيأ نمف ءءاضيب همأو ضيبأ لجرلاو («دوسأ مالغ

 .ةجوزلاب ضّرعي اذهب وهو
 :لاق ءمعن :لاق ء«؟لبإ نم كل له» دِدِلَي لوسرلا لاقف») :هلوق

 («معن :لاق ««؟قروأ نم اهيف له» :لاق ءرمح :لاق ««؟اهناولأ ام»

 مقر ثيدح «تيملا نع مايصلا ءاضق باب «مايصلا باتك :ملسم هاور )١(

.)۱۱٤۸( 

 ) )۲.قباسلا ثيدحلا سفن



 صاقفا سس آم أابقلا
 لعلف» :لاق .قرع هعزن هلعل :لاق .««؟كلذ ىنأف» :لاق

 . ''”(قرع هعزن اذه كنبا

 ليلد ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا لاثمألا عيمج اذكهو

 . هريظنب ءىشلا رابتعا نم اهيف امل . سايقلا ىلع

 : يأ «قرولاب ةا قروأ يمسو «داوس يف ضيبألا فروا

 . داوس يف ءاضيب يهف ‹ةضفلا

 ةقرولاب ىتأ يذلا ام ؟كلذ اهل ىنأ :يأ (كلذ ىناف) :هلوق
 !ةرمحلل

 مل ءرشابم يرطف باوج اذه :(قرع هعزن هلعل) :هلوق

 يتلا لبإلاف «قرع هعزن هلعل :لاق لب «لمأت ىلإ لجرلا جتحي
 نيأ نمف ‹قروأب تءاج دقو رمح  ثانإلاو روكذلا اهلك هدنع

 ناك بألا لبق نم وأ مألا لبق نم هدادجأ ضعب لعل :لاق ؟ءاج
 .قرعلا اذه هعزنف «قروأ

 ‹سايق اذهف ««قرع هعزن اذه كنبا لعلف» :ِك ىبنلا لاقف

 .قرف الف «ةيحانلا هذه يف لبإلاك رشبلا نأل «عنقم سايق وهو

 ميلعتلا يف هيب يبنلا ةمكح ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 اذه لاؤس ىلإ ةرشابم مالسلاو ةالصلا هيلع لقتنا دقف «عانقإلاو
 ةالصلا هيلع يبنلا لقي ملف «يبارعأ هنأل «لبإلا نع لجرلا

 كنول لعج يذلا نإ وأ ءريدق ءيش لك ىلع هللا نإ :مالسلاو
 ىلإ جاتحي اذه نأل ءدوسأ دلولا نول لعجي نأ ىلع رداق ضيبأ

 مقر ثيدح «دلولا ىمنب ضرع اذإ باب ‹قالطلا تاتگ :يراخبلا هاور 000

 .(١ة:٠ه) مقر ثيدح «ناعللا باتك : ملسمو ؛(548489)
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 نينمؤملا ريمأ نع ءاج ام :ةباحصلا لاوقأ نمو

 يف يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هباتك يف باطخلا نب رمع
 درو امم كيلع ىلدأ اميف مهفلا مهفلا مث» : لاق ءاضقلا

 ‹كدنع رومألا سياق مث «ةنس الو نآرق يف سيل امم كيلع

 لجرلا اذه بهلف « هديب ةت رهان هرشاب هنكلو «يلقع بيت ر

 الب سايقلا تابثإ هيفف «حضاو ليلد سايقلا نذإ ءًامامت ًاعنتقم
 . سايقلا وه اذهو ‹« هريظنب ءىشلا رابتعا نم هيف امل «كش

 .(نينمؤملا ريمأ نع ءاج ام :ةياحصلا لاوقأ نمو) :هلوق

 جرخي هنأكو .- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع مالك اذه

 يبنلا لاق امك نيمهلملا نيئّدحملا نم رمع نأل «ةوبنلا ةاكشم نم

 .''"(رمعف نوثدحم مكيف نكي نإ) : مالسلاو ةالصلا هيلع

 مالعإ» :ميقلا هباتك ميقلا نبا هيلع ىنب يذلا وه  يرعشألا

 بلاطل ًاّدج عفانو ريبك وهو «؛نيملاعلا بر نع نيعقوملا
 . ملعلا

 مهفلا مهفلا مث) :- هنع هللا يضر  هلوق اذه نم دهاشلاو

 سياق مث ءةنس الو نآرق يف سيل امم كيلع درو امم كيلع ىلدأ اميف
 امير هنأل ‹ سيفيو عرستي هل ىتح مهفلاب ال وأ هرمأف (كدنع رومألا

 لت اذهلو و 6 الإ رهظي ال در كانه نوكي

 EAT)» مقر ثيدح «رمع بقانم باب .ةباحصلا لئاضف باتك :يراخبلا هاور )0010

 لئاضف نم باب ‹ةباحصلا لئاضف باتك : ملسم دنع وهو «ةريره ا ثيدح نم

 .ةشئاع ثيدح نم «) مقر ثيدح ءرمع



 م

 هللا ىلإ اهبحأ ىلإ ىرت اميف دمعا مث «لاثمألا فرعاو

 .''”(قحلاب اههبشأو

 ءاملعلا هاقلت ليلج باتك اذهو :ميقلا نبا لاق

 .لوبقلاب

 ىلإ ةباحصلا رصع نم ءاهقفلا نأ ينزملا ىكحو

 هليل م للنور وو ووو ونوه لم ء مث مة اء وو ووقف م موو ىلع اوعمجأ ةموي

 لب «لمأتي مل هنكل ؛انّيب ًاقرف كانه نأ عم «هبش ىندأب ذخأي هنأل

 نم اذهو ء«مهفلا مهفلا» :هلوقب مهفلاب رمألا هل دكأ مث

 عرفلاو لصألا مهفت امدعب :يأ (رومألا سياق مث) :هلوق
 .كدنع رومألا سياق «ةلعلاو مكحلاو

 «هبشلا وهو ؛ لثم عمج يهو (لاثمألا فرعاو) :هلوق

 .لاثمألاب دارملا وه اذه «ةلثامتملا ءايشألا فرعا : ىنعملاو

 (قحلاب اههبشأو هللا ىلإ اهبحأ ىلإ ىرت اميف دمعا مث) :هلوق
 «قحلاب اههبشأو «برقأو هعرشل قفوأ ناك ام هللا ىلإ اهبحأ

 . سايقلا باب نم : ينعي

 يعفاشلا باحصأ ةمئأ نم وهو (ينزملا ىكحو) :هلوق

 | . هللا مهمحر

 ىلع اوعمجأ هموي ىلإ ةباحصلا رصع نم ءاهقفلا نأ) :هلوق

 )٤/*(. ينطقرادلاو ؛(١6/565١١) يقهيبلا هاور 000(



 لا هدأ سايقلا

 .ماكحألا عيمج يف هقفلا يف سيياقملا

 سيياقملا اولمعتساو «لطاب لطابلا ريظنو قح قحلا ريظن نأ
 ملاع وهو «ينزملا لقن اذهو (ماكحألا عيمج يف هقفلا يف

 وهف «علطم ملاع نم عامجإلا لِقن اذإ هنأ قبس دقو «علطم

 .هب ربتعم
 ىلع لد يتلا ةيعرشلا ةلدألا دحأ سايقلا نأ اذهب نيبتف

 لقه لد باجمل لر لار تا هر ابقعا
 .- هللا همحر - ينزملا ةياكح ىلع ءانب .عامجإلاو

 مهو فلاخم دوجول «عامجإلاو :لوقن نأ نكمي ال نكلو
 ال هللا مهمحر هقفلا لهأ نم ءاملعلا ضعب ناك نإو «ةيرهاظلا

 يف مهنوربتعي ال :ينعي «مهقافوب الو ةيرهاظلا فالخب نودتعي
 ال مهنأل «نيفلاخم ةيرهاظلا ناك نإو عامجإلا نوكحيف «عامجإلا

 ا مهورت

 يف عامجإلا لقنن نأ نكمي الو «حيحصب : سیل اذه نکل

 ا نع اا فان ءرهاظلا لهأ اهيف فلاخ ةلأسم

 . مهف الخ ردهن نأ نكمي الف «مالسلاو ةالصلا هيلع

 اهيلع ىنبت يتلا ةعبرألا ةلدألا دحأ شالا نأ یس

 ايي هلوسر ةنسو هللا باتك نم كلذ ليلد نأو «ةيعرشلا لا ماكحألا

 هيف دب ال سايقلا نكلو «- مهنع هللا يضر - ةباحصلا لاوقأو
 ‹طرش هلو الإ ءيش نم ام ذإ «ماكحألا نم هريغك طورش نم

 هل نإف ءيش لكو «ةمكحلا هب نيبتت يذلا وه طرشلا نأل

 . ةمكح



oo | 

 : سايقلا طورش ه

 سايقب رابتعا الف «هنم ىوقأ ًاليلد مداصي ال نأ -

 لوق :انلق اذإ ةباحصلا لاوقأ وأ عامجإلا وأ صنلا مداصي
 0000 «ةجح ىباحصلا

 :اهنم طورش سایقلل) :هلوق

 ال نأ) :انلق انه نحنو (هنم ىوقأ ًاليلد مداصي ال نأ - ١
 نأل .(ًاّضن مداصي ال نأ) :لقن ملو «(هنم ىوقأ ًاليلد مداصي

 لوقلا ىلع «ةباحصلا لاوقأبو عامجإلابو صنلاب نوكي دق ليلدلا
 .ةلدآلا نم اهنأب

 فالخ ىوقألا حرطو ىندألاب ذخألا نأ :طرشلا اذه هجوو
 نأ ىرن انأل ءًاضيأ لوقنملا فالخو لب «لوقعملا فالخو «ةمكحلا
 راك لجو ڙع - هللا هلطبأ دق هنم ىوقأ وه امل مداصملا سايقلا

 ميل ضل يف ُلِعاَج نإ کيتن کیر لاق ذلو ىلاعت
 سِدَتْتَو كمع حبس ف َهَمْذلَأ َكِفْسَيَو ايف ديف نم مف لَم اولا
 هللا هلعجيس ام اوساقف «[ةرقبلا] 4039 د ولت هک ام ملأ نإ لا دا
 اهيف دسفي نم ضرألا يف ناك ثيح ‹ یضم اميف هللا هلعج دق ام ىلع
 . «نوُمَلعَت ال ام مَعَ -ىفإ# :ىلاعت هللا لاقف ءءامدلا كفسيو

 ىلع ةقلعم ةلأسملا هذه (ةجح يباحصلا لوق :انلق اذإ) :هلوق
 :فالخ اهيف ةلأسملاو «ةجح يباحصلا لوق نإ :انلوق

 ‹قلطأو «ةجح يباحصلا لوق نإ :لاق نم ءاملعلا نمف

 .قلطأو «ةجحب سيل هنإ :لاق نم مهنمو



 نرق سانلا ريخ نأل :نولوقيف ةجح هنأب نولئاقلا امأف

 عم قحلا نوكو «ةباحصلا مهو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 نيذلا عم هنوك نم برقأ «سانلا رايخ مه نيذلا عمو «ةيريخلا

 بجو مهدعب نمم ةباحصلا ىلإ برقأ قحلا ناك اذإو «مهنود مه
 مهيأب موجنلاك يباحصأ» : دلع يبنلا نع ىوري ام امأو . مهعابتا

 .حيحصب سيل اذه نإف «''"«متيدتها متيدتقا

 مومعب لدتساف «ةجحب سيل يباحصلا لوق نإ :لاق نم امأو

 كنم ألا لوو دوسرا اوميطأو هللا اوعيطأ انماء لأ ماي :ىلاعت هلوق
 باطخلاو «[59 :ءاسنلا] لوسرلاو ولأ ىلإ ةودرف ویک يف مَعَ نک

 «ضعب ىلع ةجح مهضعب لوق سيلف «ةباحصلا هيف لخدي نم لوأ

 .ةمألا نم مهدعب نم ىلع الو
 .ةجح نيدشارلا ءافلخلا لوق نإ :لاقو لصف نم مهنمو

 35 يبنلا نإف ءرمعو ركب وبأ اميس الو «ةجحب سيل مهاوس نمو

 :لاقف ادشر امهتعاط يف نأ ىلعو ءامهب ءادتقالا ىلع صن

 اوعيطي نإ» :لاقو «""ارمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا»
 ." «اودشري رمعو ركب ابأ

 ءًاقلطم مهلوقب جاجتحالا يفنب لوقلا نم برقأ لوقلا اذهو

 فلاخي وأ ءأّصن فلاخي ال نأ طرشب نكلو ءًاقلطم ةجح هنأب وأ

 . ليلدلا هحجري امب لخأ رخآ يباحصل

 خيشلل ةفيعضلا ةلسلسلا :رظناو ؟(7/١4؟) ملعلا عماج يف ربلا دبع نبا هاور )١(

 .(08) )١55/١( ينابلألا

 .(۹۲٤ص) مدقت (۳) .(۹۲٤ص) مدقت (۲)



 ےس 0=
 .رابتعالا دساف ركذ امل مداصملا سايقلا ىمسيو

 اهسفن ةديشرلا ةأرملا جوزت نأ حصي لاقي نأ :هلاثم

 . يلو ريغب اهلام اهعيب ةحص ىلع اسايق «يلو ريغب

 وهو ‹صنلا هتمداصمل .رابتعالا دساف سايق اذهف

 سيل امهدحأ لوق نألف «ىناثلا امأو ءرهاظف لوألا امأ
 ىلعو «ليلدلا د ا عجرن ذئنيحو «رخآلا ىلع ةجحب
 ركب ىبأ لوقب انذخأ ًالثم سابع نباو ركب وبأ فلتخا اذإ اذه
 ۰ . ليلدلا هحجري هنأل

 لوق نإ :اهيف لوقن يتلا لاحلا يفف ءلاح لك ىلعو
 ةفلاخم يضتقي افاق ساق سانلا نم ا نأ ول «ةجح يباحصلا

 .هب ةربع ال سايقلا اذهف ‹يباحصلا لوق

 :هلوق (رابتعالا دساف ركذ امل مداصملا سايقلا ىمسيو) :هلوق

 .يباحصلا لوقو عامجإلاو صنلا نم يأ (ركذ امل)

 ىلإ ةفصلا ةفاضإ باب نم اذه (رابتعالا 8 :هلوق
 . سايقلا وه رابتعالاو «دساف رابتعا هنأ ىنعي ءاهفوصوم

 لساف همسل هت ىوقأ اليلد فلاخ سايق لكف : نذإ

 .هب لخؤي الو «رابتعالا

 اهسفن ةديشرلا ةأرملا جوزت نأ حصي :لاقي نأ :هلاثم) :هلوق

 و ا يلم ايا يو بكا
 .«يلو ريغب اهسفن جوزت نذإ «يلو نودب اهلام عيبت ةديشرلا ة ةأرملا

 . اذه لثم اذهف < ءاهلام يف فرصت كاذو ءاهسفن يف فرصت اذه نأل

 وهو «صنلا هتمداصمل .رابتعالا دساف سايق اذهف) :هلوق
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 .'«يلوب الإ حاكن ال» : ةا هلوق

 .عامجإ وأ صنب ًاتباث لصألا مكح نوكي نأ

 000003 هيلع سايقلا حصي مل سايقب ًاتياث ناك نإف

 هنأل ءرابتعالا دساف سايق اذه («يلوب الإ حاكن الر ِةِلَك هلوق

 ال هنأ ىلع الد دق ةنسلاو باتكلا نإف «ةنسلاو باتكلل فلاخم

 : يلوب الإ ةأرملا جيوزت حصي
 ةدقع هود ىيا اوفس أ تردي نأ لإ :ىلاعت هللا لاق

 دحأ ىلع  حاكنلا دقع هديب لا نإف «[۲۳۷ :ةرقبلا] جاكي

 ٠ .يلولا وه  نيلوقلا
 انضر اإ جوا e ولبضست القا ل هللا لاقو

 هلضع ناكل يلولا طارتشا 8-5 «[۲۳۲ :ةرقبلا] *ِقوُرْعْلي مهيب

 ٠ .اهسفن تجوز اهلضع اذإ هنأل ءءاوس همدعو

 :هلوقف [؟؟١ :ةرقبلا] 4َنيِكِرَتْمْلا أوحكنت الو# :ىلاعت لاقو

 0 .ءايلوألا ل هجوم هيف باطخلا «اوحکنت

 الإ حاكن ال» :لاق هنأ كك يبنلا نع تبث دقف : ةّئسلا 2

 . «يلوب

 ناك نإف ءعامجإ وأ صنب تباث لصألا مكح نوكي نأ) :هلوق
 ينعي «حضاو ىنعملا اذه (هيلع سايقلا حصي مل سايقب ًاتباث

 - هيلع سيقملا وهو - لصألا مكح نوكي نأ سايقلا ةحصل طرتشي

 اهنإ :انلق نإ ةباحصلا لاوقأ وأ «ةنسلا وأ باتكلا نم صنب ًاتباث

 .عامجإ وأ «ةجح

 . (۱۸۸ص) مدقت (۱)



 - تمر
 .ىلوأ هيلإ عوجرلا نأل .لوألا لصألا ىلع ساقي امنإو
 ريغ نوكي دق - ًالصأ لعُج يذلا هيلع عرفلا سايق نألو
  «لصألا ىلع عرفلا مث «عرفلا ىلع سايقلا نألو «حيحص
 .ةدئاف الب ليوطت

 لوألا نوكيو ءاذهك اذه مكح :لاقي نأ لثم كلذو
 .صنلاب ًاتباث هيلع سيقملا -

 ريمضلا (هيلع سايقلا حصي مل سايقب ًاتباث ناك نإف) :هلوق
 . لصألا مكح ىلع دئاع

 (ىلوأ هيلإ عوجرلا نأل ءلوألا لصألا ىلع ساقي امنإو) :هلوق
 وه لصأ ىلإ عوجرلا نم ىلوأ لوألا لصألا ىلإ عوجرلا :يأ
 . لصأ كاذ نأل ‹ عرف

 نوكي دق - ًالصأ لعُج يذلا - هيلع عرفلا سايق نألو) :هلوق
 . حيحص ريغ ىلع تسق دق نوكتف (حيحص ريغ

 ليوطت لصألا ىلع عرفلا مث ءعرفلا ىلع سايقلا نألو) :هلوق
 هيلع سيقملا لصألا نوكي نأ طارتشال للع ثالث هذهف (ةدئاف الب
 . عامجإ وأ صنب اتباث

 : يه ثالثلا للعلاو

 .لضصالا وه هنأل «ىلوأ لصألا ىلإ عوجرلا نأل :ًالوأ
 ‹لصألا ىلع عرفلا مث «عرفلا ىلع سايقلا نأل :ًايناث

 .ةدئاف الب ليوطت

 . الصأ حيحص ريغ هيلع سيقملا عرفلا نوكي دق : ًاثلاث
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 ىلع ًاسايق ةرذلا يف ابرلا يرجي :لاقي نأ كلذ لاثم

 ريغ اذكه سايقلاف ءربلا ىلع اسايق زرلا يف يرجيو .زرلا (

 ىلع ًاسايق ةرذلا يف ابرلا يرجي :لاقي نكلو «حيحص

 . صنب تباث لصأ ىلع ساقيل ؛ربلا

 ىلع ًاسايق ةرذلا يف ابرلا يرجي :لاقي نأ كلذ لاثم) :هلوق

 ءربلا صنلاب تباثلا لصألاف (رُبلا ىلع ًاسايق زرلا يف يرجيو «زرلا

 نإف .زرلا ىلع اسايق ابرلا اهيف يرجي ةرذلا :لاقو ناسنإ ءاج ولف
 .ربلا ىلع ًاسايق :لاقف ؟هيف يرجي ابرلا نأب لاق نمو : ليق

 اا ا نيف

 ًاسانق زرلا يف د ءزرلا ًاسايق ةرذلا يف 6-5 .ةرذلا

 . اهل ةياهن ال ةلسلس ريصت مث ءربلا ىلع

 ليف ايشيح الجر نإ :لاق هلصألا ىلع سف :لوقت: اذهل

 ءارو نم ىنميلا هنذأ ىرسيلا هديب كسمأف .ىنميلا كنذأ نيأ :هل

 !ىنميلا هديب اهكسمي نأ ضورفملا ناكو «هتماه

 عرفلا مث عرفلا ىلع عرفلا سايق نإ :لوقن لاح لك ىلع

 للعلا ىدحإ يف انركذ انأل ءًامكحو ًالكش حيحص ريغ لصألا ىلع

 ريغ يناثلا سايقلا يف ًالصأ لعج يذلا عرفلا سايق نوكي دق هنأ

 . لاكشإلا يهتنيو «هيلع سقو لوألا لصألا ىلإ عجرا لب «سايقلا

 ءربلا ىلع ًاسايق ةرذلا يف ابرلا يرجي :لاقي نكلو) :هلوق
 دق ةرظانملا باب يف هنأ ظحال مث (صنب تباث لصأ ىلع ساقيل



 دم هه
 e ,ةمولعم ةلع لصألا مكحل نوكي نأ - ۳

 ًاسايق زرلا يفو ءزرلا ىلع ًاسايق ةرذلا يف ابرلا يرجي :لوقت
 لطبي ذئنيحو ءربلا ىلع زرلا سايق مصخلا عنميف ءربلا ىلع
 !كسايق

 لصألا ىلإ عجرت نأ ؛ةرظانملا يف ىتح كعفنت لئاسم هذهف
 ( .لوألا

 ضعب قلطي (ةمولعم ةلع لصألا مكحل نوكي نأ) :هلوق
 هنأل ؛نسح ريغ اذه نكلو (ةلع لصألا مكحل نوكي نأ) :ءاملعلا
 ميكحلا هللا ءامسأ نم نأل ءةلع هلو الإ هللا ماكحأ نم مكح نم ام
 هناحبس - هلل يعرش وأ ينوك مكح لكف ءاهعضوم ءايشألا عضي يذلا

 اذهلو ءانل ةمولعم ةمكح لك تسيل نكلو «ةمكح هيف هلف  ىلاعتو
 ول كنأل «ةمولعم ةلع لصألا مكحل نوكي نأ :لوقن نأ بجي
 «ةلع هل سيل ام هللا ماكحأ يف دجوي هنأ هانعمف ءطقف ةلع :تلق
 انايحأ رصقت انلوقع نكل «ةلع اهل هللا ماكحأ لكف «كلذك سيلو
 ةلعلا هذه كاردإ نع انلوقع ترصق اذإو «ةلعلا هذه كاردإ نع

 . طقف دبعتلا الإ هيف انل سيل : ينعي ءًاّيدبعت مكحلا يمسن
 ءنسح اذهو «بابلل ًاّدس دبعتلا ىلإ ناسنإلا أجلي ًانايحأو

 وهف ءاهتمكح ىفخت يتلا لئاسملا يف دبعتلا ىلإ ءوجللا :ينعي
 تناك نإو «ةليلع نوكت دق ةلع تابثإ ةلواحم نم ريثكب نسحأ
 .ةقلعم ىقبتف كل اهتيميف «ةتيم ةلع تراص ةذفان ضراعملا ماهس

 : ناتدئاف كلذ يفو

 ّرع هلل مالستسالا مامت ىلع سانلا دّوعنل :ىلوألا ةدئافلا
 20 .ملعن مل وأ ةمكحلا انملع ءاذهب هلل دبعتن اننأو «- لجو



 نيب عازنلا عطقنا صنلا ىلع اندمتعا اذإ اننأ :ةيناثلا ةدئافلا

 نوم ناك اًمو## :نمؤملا نكل «لداجي رفاكلا نإف الإو «نينمؤملا
 مرم نم هرب م کی أ انآ وسو هلا یسک اإ ةو الو
 .["5 :بازحألا]

 ماكحألل ةلع سامتلا لواحي سانلا نم ريثك :ينعي

 لعجن اننوك نكل «هديؤن لب «هركنن الو بيط اذهو «ةيعرشلا

 دوعن نأ يغبني لب ءرظن هيف اذه ءةلعلا ةفرعم ليصألا لصألا

 ١ .هلوسرو هللا مكح ىلإ ءوجللا سانلا

 يتلا ةأرملل  اهنع هللا يضر  ةشئاع باوج ىلإ رظنا

 تلاق ؟ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام» : اهتلأس

 جراوخلاف «جراوخلا نم :ينعت  !؟تنأ ةيرورحأ :ةشئاع اهل

 ب :لاشآ يننكلو ءال :تلاق  موصلاو ةالصلا ءاضق نوري

 ءاضقب رمؤتف كلذ انبيصي ناك :تلاق  عنقم باوجب اهتباجأف

 .ةلئاسلا تملستساف «''"«ةالصلا ءاضقب رمؤن الو «موصلا

 ماوعلا اوطبري نأ ملعلا ةبلط نم دوأف ءمهم ءيش اذهو

 عم اهيلإ جاتحن ةيلقعلا للعلاف «ةيلقعلا للعلا نود هلوسرو هللا رمأب

 عم نکل «نمؤم ملستسم يماعلاف .يماعلا عم سيلو دناعملا

 . هتاهبش اهب ضحدن ةيلقع للع ىلإ جاتحن دناعملا
 :لوقن ًاّيماع يتفتسملا ناك اذإ اذه لمعتسن ًامئاد نحنو

 نع نه هللا د : اد نأ لويصرلا نو ءا يآ هللا أل

 نود ضئاحلا ىلع موصلا ءاضق بوجو باب ءضيحلا باتك :ملسم هاور )١(

 ةالصلا )٣١٠١(.



 دابعلا بولق نرقن ىتح ءاذك نع ىهن لوسرلا نالو ءاذك
 ! انعطأو انعمس : مالستسا نع ءيشلا نوكيو «هلوسرو هللا رماوأب

 ا ا ی اي
 هعنقت يتلا ءايشألاب تئاو «ثحبا انهف «ةيلقع

 : نيملسملا نم لجرل لاق ااف الجر نإ :لاقيو
 68 انأ :ملسملا لاقف !مكنيدل نوبصعتم نوملسملا اهيأ
 نكلو Da حج مص .نوكي ام طسبأ نم باوج

 هيلع لوسرلا لاق ءمكل ًاريخ ناكل متملسأ ول «متنأ مكتحلصمل
 ءاننيدل بصعتن نحن .''«ملست ملسأ» : لقرهل مالسلاو ةالصلا

 ةحلصم ديرن لب «طقف انتاوصأ ولا مكتاوصأ مضن نأ ديرن الو

 . قلخلا

 أ : نيملسملا نم لجرل لاق ًايتاريصت نإ : اضن لاقيو
 مكنم دحاولا جوزتي نأ زّوجُي مكنيد نأل «مكنيدل نوبصعتم
 نوجوزتت اذاملف «ةملسم انم دحاولا جوزتي نأ زوجي الو «ةينارصن
 نم جوزتي انم دحاو لك نأ لدعلا ؟مكنم جررج ا نحو ادب
 . يناثلا نم جوزتي ال انم دحاو لك وأ يناثلا

 نونمؤت ال متنأو «مکلوسرب نمؤن نحن «معن : : ملسملا لاقف
 مكنكل ا اولاعت ءًالهسو ًالهأف انلوسرب متنمآ نإف ءانلوسرب
 .اعيمج قلخلل ثعب امو «بذاك وه :نولوقتو انلوسر نوبذكت

 :؟ِلكَي هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب باتكلا لوأ يف :يراخبلا هاور )١(
 ىلإ هيَ يبنلا باتك : باب ءريسلاو داهجلا باتك :ملسمو ؛.(1/) مقر ثيدح

 .(١ا/ا/) مقر ثيدح «لقره



 ملف لصألا نم باذك وه :نولوقت وأ ءطقف برعلل ثعب امنإو
 .تكسم باوج اذهو !؟مكجوزن فيكف «ًالصأ برعلل ثعبي

 ملعي نأ هل يغبني ملعلا بلاط :لوقأ نأ لصاحلاف

 اذإو ءملعلا مامت نم اذهو «ةيلقعلاو ةيعمسلا اهتلدأب ماكحألا

 ةيميت نبا مالسإلا خيشك ملعلا لهأ نم ءالجألا مالك ىلإ انرظن

 نأ نا نوصرحي ففيك انفرع ءامهريغو ميقلا نبا هذيملتو

 ال :لوقأ يننكلو «ماكحألل ةبجوملا مكحلاو للعلا اوطبنتسي

 رماوألاب مهطبرن ةماعلاف «ءناكم لك يف ةلعلاو ةمكحلا لمعتسن

 .هلوسرو هللا هديري اذهو ءهلوسرو هللا رمأ اذه :لوقنف ‹ةيعرشلا

 اسلجم سلجت ًانايحأف «ةفاقثلا ىعدي يذلا وأ دناعملا امأ

 دروي مث ءايلع تاداهش هعم 5 «نيفقثملا دحأ هيف

 امبرف «هتاهبش ضحدت ةلدأ كدنع نكي مل اذإف «تاهبشلا كيلع

 لوقي ءاذك هلوسرو هللا لاق :تلق ول ىتحو «تعطقناو تفقوت

 امف «ةمكح هل افيش الإ نالوقي أل هلوسوو هللا . ًاقسح. قلل

 ؟ةمكحلا

 هللا رمأ :هل تلقو أّيماع ناك ولف !ًاباوج دجت ال دقف

 ف رف : لوقي ؟ًانمؤم حلا ءاذكب هلوسرو

 نم هربا مه نکي نأ ما :لوسرو هللا ىق اذإ ٍةَممْؤُم الك نرمل ناک

 . يهتنيف 17 ل ہر

 امنيح انأ كلذلو «كجرحي فقثملا اذه لثم ًانايحأ نكل

 اوفرعا :ًاضيأ لوقأ «ةيعرشلا رماوألاب ءايشألا اوطبرا :لوقا



 3 =m أابقلا
 مكح ناك نإف ءاهيف عرفلاو لصألا نيب عمجلا نكميل
 . هيلع سايقلا حصي مل ًاضحم ًايدبعت لصألا

 اونوكت ىتح ءاذهو اذه نيب اوعمجاو «ةيلقعلا للعلا كلذك
 .ءالؤهو ءالؤهل نيحلاص

 طرتشي :ينعي (اهيف عرفلاو لصألا نيب عمجلا نكميل) :هلوق
 . اهيف عرفلاو لصألا نيب عمجلا نكميل طرشلا اذه

 ةلعل مكح يف لصأب عرف قاحلإ سايقلا نإ :لوقن اذهلو
 - هيلع سيقملا وهو  لصألا ةلع نوكت نأ دب الف ءامهنيب ةعماج

 ققحتت مل ول ذإ ءاهيف عرفلا نيبو هنيب عمجن نأ لجأ نم «ةمولعم
 . سايقلا حصي مل عرفلا يف ةلعلا

 سايقلا حصي مل ًاضحم ًاّيدبعت لصألا مكح ناك نإف) :هلوق
 وأ هيلع ثحي ام لقعلا يف سيل يذلا وه ضحملا يدبعتلاو (هيلع
 هذهف «ةلوقعم ةلع هل عون :ناعون تادابعلا نأل كلذو «هب يرغي

 ةلع مكحلل نوكي ال ةراتو «نانئمطاب اهل ًالعاف ناسنإلا نوكي
 ال هنظأو «ضحملا دبعتلا ليبس ىلع ناسنإلا اهلعفي هذهف «ةمولعم
 هيلإ سفنلا عارسإ نوكيسف ةلعلا مولعم ناك اذإ مكحلا نأ ىفخي
 :دشأو رثكأ

 .ةمولعم ةلع هل سيل تايصح عبسب تارمجلا يمر :ًالثمف
 نأل هلا ركذ ةماقال هنإ» :لاق لوسرلا نكلو «دبعت درجم وه

 تايصحلا هذه ىمرب  ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ دبعتي ناسنإلا نوك
 .هل ميظعتو - ّلجو رع هلل ٌركذ ؛ناكملا اذه يف

 مقر ثيدح ؟رامجلا ىمرت فيك ءاج ام باب .جحلا باتك :يذمرتلا هاور )01(
 .(۱۸۸۸) مقر ثيدح «يمرلا يف باب «كسانملا باتك :دواد وبأو ؛(۹۰۲)



 كت س
 ءوضولا ضقني ةماعنلا محل :لاقي نأ كلذ لاثم

 سايقلا اذه :لاقيف «هل اهتهباشمل «ريعبلا محل ىلع ًاسايق

 هيلع سايقلا حصي مل ًاضحم ًايدبعت لصألا مكح ناك اذإف

 ءاهيناكرأو اهطورش يف ال ؛تادابعلا يف سايق ال :انلق اذهلو

 . اهتيعورشم لصأ يف نكلو
 سمشلا انع تبجتحا اذإ :لئاق لوقي نأ نكمي ال :ينعي

 ؛ميغلا حازنا مث ءهيف سمش ال نأك وجلا راص ىتح فيثك ميغب

 هذه يف فوسكلا ةالص عرشت هنإ :لئاقلا لوقي نأ نكمي ال

 . ايداع افوسك تفسك اذإ ام ىلع ًاسايق «لاحلا

 تبجتحا اهنأل ءاذه ىلع اذه سيقأ انأ :لئاق لوقي دق هنأل

 فوسك نال لا اهرون باجتحاك يهف «فيثك باحسب

 نذإ:لوقيف «ضرألا نيبو اهنيب لوحي رمقلا نأ هببس سمشلا

 !بيرق اذهو ديعب رمقلا نأ الإ «قرف ال هلثم فيثكلا باحسلا

 هللا نأب ربخأ إب يبنلا نأل ءكلذ ىف سايق ال :لوقن

 باحسلاب مهفوخي هل لقيتو هفرسك ان هنا تدم ىلاغل
 باحسلا لبقأ اذإ ا ةالصلا هيلع يبنلا ناك نإو .فيثكلا

 .هنع ىّرسيف ءرطمي ىتح ههجو ريغتيو «ربدیو لبقي راص

 (ءوضولا ضقني ةماعنلا محل :لاقي نأ كلذ لاثم) :هلوق

 ةركبلا هبشيو «ليوط قنعو ةليوط لجرأ هل فورعم رئاط ةماعنلاو

 : يأ «ةندب هيلع بجي ةماعن مرحملا لتق اذإ اذهلو «ةريغصلا

 (ٍرَعلأ نم لق ام ليم ُءآرَجَمط :ىلاعت لاق ءهلثم اهنأل ءريعب
 .- مهنع هللا يضر - ةباحصلا ىضق كلذبو [946 :ةدئاملا]



 0 ٥٤ اس اقلا

 يدبعت وه امنإو ءةمولعم ةلع هل سيل لصألا مكح نأل

 .روهشملا ىلع ضحم
 «مكحلل بسانم ىنعم ىلع ةلمتشم ةلعلا نوكت نأ - ٤

 .رمخلا يف راكسإلاك «هرابتعا عرشلا دعاوق نم ملعي

 ءأضوتف مق :هبحاص هل لاقف ,ةماعن محل لكأ لجر اذهف
 هبشت ةماعنلاو ا كنأل :لاقف ؟اذامل :لاقف

 لالا محل لكأب رشولا شق ن 6-0520 .لوقن

 يدبعت وه يا لوك
 یخ | مامإلا بهذم نم قا (روهشملا ىلع ضحم

 ملعي «مكحلل بسانم ىنعم ىلع ةلمتشم ةلعلا نوكت نأ) :هلوق
 0 نأ سلا يا : يأ (هرابتعا عرشلا دعاوق نم

 ا 5 (ةتكسمل نيكسملا معطأو

 لك نذإ ءركسم هنأل مرح رمخلا (رمخلا يف راكسإلاك) :هلوق
 ضعب نكل ؛ًاسايق ال ةقيقح رمخ وهف راكسإ هب لصح ءيش
 :لاق ياب يبنلا نأل ءةقيقح هنأ حيحصلاو اضاف لوه ءاملعلا
 نم الإ نوكي ال رمخلا :لاق مهضعب نكل «("«رمخ ركسم لک)»

 .هيلع سيقم وهف كلذ ادع امو «بنعلا

 (۲۰۰۲۳) مقر ثيدح « . .رمخ ركسم لك نأ نایب باب «ةبرشألا باتك :ملسم هاور (0)



 | هه

 حصي مل هيف ةبسانم ال ًايدرط ًافصو ىنعملا ناك نإف

 NS SASSO LOSS SSRs .هب ليلعتلا

 «بنعلا نم ذختت رمخلا نإ :انلق اذإ «لاح لك ىلعو

 ةلعلا دوجول ء«رمخلا مكح اهل تبثي ىرخألا تاركسملا :لوقنسف

 .راكسإلا يهو

 امأ 5 ةذللا ا ةيطغت وه راكسإلاو

 هنآل < ءركسم ريغ ًالثم جنبلاف «راكسإب سيلف اذه ريغل لقعلا ةيطغت

 براشلا اهدجي برطو ةذل اهيف رمخلا نكل «برطو ةذل هيف سيل
 . سانلا قوف هنأ سحيف - هللاب ذايعلاو -

 :رعاشلا لاق

CLCلل اهدي اه دسار  

 :هبتاعي ءاج امل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ةزمح لاقو

 .ديبع متنأو كولم نحن :ينعي «"“؟يبأ ديبع الإ متنأ له»

 ةيطغتو «راكسإلاب لقعلا ةيطغت نيب قرفلا وه اذه :نذإ
 مل ملألا دض ًاردخم ناسنإلا لكأ ول كلذلو ءراكسإلا ريغب لقعلا

 .برطلاو ةذللا هجو ىلع سيل هنأل ءرمخلا دح هيلع مقي

 فصولا (هيف ةبسانم ال ًايدرط ًافصو ىنعملا ناك نإف) :هلوق
 . هيف ةبسانم ال يذلا فصولا :وه يدرطلا

 مل هب ليلعتلا حصي مل اذإو (هب ليلعتلا حصي مل) :هلوق
 .ةطقاس ذئنيح ةلعلا نأل ؛هيلع سايقلا حصي

 )١( تباث نب ناسح :وه لئاقلا .

 «ةبرشألا باتك :ملسم هاورو ؛(۹۱٠۳) سمخلا ضرف باتك :يراخبلا هاور (؟)

 بنعلا ريصع نم نوكت اهنا نايبو رمخلا ميرحت باب )١91/4(.



 اس ®
 . ًالثم ضايبلاو داوسلاك

 :- امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح :كلذ لاثم

 ناكو :لاق «تقتع نيح اهجوز ىلع ترّيخ ةّريرَب نأ)

 رسا دبع اهجوز

 ثيدحلا ىف ءاج ول : ًالثمف (ًالثم ضايبلاو داوسلاك) :هلوق
 : لوقي «تالضعلا لوتفم «ندبلا مخض «رعشلا ريثك لجر ءاج هنأ

 ؟ىلع اذامف «ناضمر ىف ىتأرما تعماج ينإ «هللا لوسر اي
 تاو ةيدرط فاسضرأ فاصو ألا فاكر ذك كلغ لرش
 يخر علصأ فيحن لجر اناتفتسا ول :ىنعمب «ةيونعم ًافاصوأ
 .ًامامت لوألا مكحك همكح نوكي «تالضعلا

 نأ» :- امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح :كلذ لاتم) هلوق

 ًادبع اهجوز ناكو :لاق ,تقتع نيح اهجوز ىلع ترّيخ ةَّريِرَب
 راصنألا ضعب دنع ةمأ تناك  اهنع هللا يضر - ةريرب («دوسأ
 ء.ةضفلا نم قاوأ عستب  اهسفن ىلع اهوعاب :ينعي  اهوبتاكو
 نأ كلهأ ءاش نإ :ةشئاع اهل تلاقف ءاهنيعتست ةشئاع ىلإ تءاجو
 ىلإ تبهذف .تلعف «يل كؤالو نوكيو ًادقن نآلا مهل اهدعأ
 ءالولا ءال :اولاق ءاذكو اذك لوقت ةشئاع نإ :مهل تلاقو اهلهأ
 اهيذخ» :ِةِلكَي ىبنلا لاقف ءاهتربخأو ةشئاع ىلإ تعجرف ءانل
 .تلعفف ؛«قتعأ نمل ءالولا امنإف ءءالولا مهل يطرتشاو

 وأ اهجوز عم ىقبت نأ نيب هب يبنلا اهرّيخ تقتع املف

 ةشئاع ثيدح نم قتعأ نمل ءالولا امنإ باب «قتعلا باتك :ملسمل ظفللا اذه (1)
 ‹ةريرب جور يف هيي يبنلا ةعافش باب ‹قالطلا باتک : يراخبلا هأورو )١6٠١5(,



 6 مايا
 . مكحلل هيف ةبسانم ال يدرط فصو (دوسأ) :هلوقف

 ناك نإو دبع تحت تقتع اذإ ةمألل رايخلا تبثي كلذلو

 ديرأ ال :تلاقو ءاهسفن  اهنع هللا يضر - تراتخاف «هنع لصفنت

 ةنيدملا قاوسأ يف اهقحلي  هنع هللا يضر  اهجوز ناكف « يجوز

 ةالصلا هيلع يبنلا اهيلع راشأف «هديرت ال يهو اج يكب

 ينرمأت تنك نإ ءهللا رب :تلاقف هعم ىقبت نأ مالسلاو

 نأ ارم 0 هللا یضق اذإ ِةَنَم و ِنِمّؤَمل ناک اار انف

 اف ق ريشت تك نإو :بازحألا] «مهرمأ نم ةريخلا ملط ني

 نم نوبحعت الأ» : 255 يبنلا لاقف « عجرت نأ تبأو «هيف 0 ةجاح

 1701 فيقمل ةريرب قبو ادر فين بح
 بحلاو ضغبلا نأ ةداعلا نأل !بجعن ىلب :باوجلا

 ال يهو «ءاهءارو ريسيل هعفدي ديدشلا بحلا نوک نکل «لدابتم

 !ميظع ضغب اذهف لَك يبنلا ةروشمب ىتح هديرت

 .فصو اذه (ًادبع) :هلوق (دوسأ ًادبع اهجوز ناكو) :هلوق
 ظ .فصو اذه (دوسأ) :هلوق

 (مكحلل هيف ةبسانم ال يدرط فصو (دوسأ) :هلوقف) :هلوق

 ءريغتي ال مكحلا ناكل ضيبأ اهجوز ناك ول هنأ ملعن اننأل

 ؛هنم ىلعأ تراص اهنأ كلذ هجوو ب لوسرلا اهرتشلو

 عراشلا اهل لعج هنم ىلعأ تراص املف ءدبع وهو ةرح تراص

 .زاخلا

 ناك نإو دبع تحت تقتع اذإ ةمآألل رادخلا تدثد تبثي كلذلو) :هلوق

 .(650ص) مدقت )010



o۸ |سايقلا  

 .دوسأ ناك نإو رح تحت تقتع اذإ اهل تبثي الو ‹ ضيبأ

 اذه :لوقن (دوسأ ناك نإو رح تحت تقتع اذإ اهل تبثي الو < «ضيبأ
 و .مكحلا يف هل رثأ ال يدرط فصو : :نافصو هيف ثيدحلا
 00 هنوك وهو .مكحلا يف ريثأت هل يونعم فصوو ىدوسأ هنوك

 ؟اذهو اذه نيب مكقيرفت هجو ام :لئاق لاق اذإف

 نأ وهو «مكحلا يف رثأ هل ًادبع هنوك نأ قيرفتلا هجو :انلق
 ر هارت ی نوف تیر نم ىلعأ تسيل اا : ءاهسفن راتخت
 يف نوكي ام ةياغ نأل < ءاهل رايخ الف ارح ناك ول نکل ءاهكلمي
 .رايخ اهل نوكي الف ءطقف جوزلا ةبترم ىلإ تقرت اهنأ اهقتع

 ال اذهلو ءداوسلا لجأ نم اذه سيلف (دوسأ) :ةملك امأ
 دوسأ برو ءاهجوز نم ةأرملا خسف بجوت ةلع داوسلا نإ :لوقن
 . ضيبأ نم ريخ

 الك َّنِإ :لاق هللا حر - ةيميت نبا مالسإلا خيش نكلو
 نوكي نأ اهسفن اهرايتخال طرتشي الف ءيدرط فصو نيفصولا
 ناك ولو خسفلاو اهجوز عم ءاقبلا نيب رايخلا اهلف .ًادبع اهجوز
 تكلم اهنأ لجأ نم اهل رايخلا لعج نأب كلذ للعو ءأّرح اهجوز
 يهو جوزت دقف ءاهديس اهكلمي قتعت نأ لبق تناكو ءاهسفن
 لعجي ملف ءرايخلا اهلف < ءاهسفن تكلم نآلاو ءاضر الب ةهركم

 نيب قرف ال انهف ءاهسفن ةأرملا كلم نکو ءجوزلا قر رايخلا ةلع
 .ًادبع وأ أرح اهجوز نوكي نأ

 يف لصألا نأل .روهمجلا هيلإ بهذ ام برقألا دخل

 بجي هنإف ةبسانم ةلعلا هذه تماد امو .دييقتلا يناعملاو فاصوألا

 اذإ الإ ءرايخ اهل سيلف رح اهجوزو تقتع ول اهنأو ءاهرابتعا



e ےس 
 يف اهدوجوك عرفلا يف ةدوجوم ةلعلا نوكت نأ

 ‹فيفأتلا ىلع سيقملا نيدلاولا برض ىف ءاذيإلاك «لصألا

 . سايقلا حصي مل عرفلا يف هدوجوم ةلعلا نكت مل إف

 اهل :لوقن امبر ذئنيحف «جوزلا اذه ىلع اههركأ اهديس نأ انملع
 اهل لعجي نم لوق ضعب نوكي ليصفتلا هيف يذلا لوقلا اذهو .رايخلا

 يف قبس اذهلو «عامجإلا نع ًاجورخ كلذ دعي الو ءًاقلطم رايخلا
 . نيلوقلا قاطن نع جرخي مل اذإ ثلاث لوق ثادحإ زوجي هنأ عامجإلا

 (لصألا يف اهدوجوك عرفلا يف ةدوجوم ةلعلا نوكت نأ) :هلوق

 سهلا يف : يأ (عرفلا يف ةدوجوم ةلعلا نوكت نأ) دارملا

 غ سقعلا ىف : يأ (لصألا يف اهدوجوك)

 (فيفأتلا ىلع سيقملا tg برض يف ءاذيإلاك) :هلوق

 وأ اهدا ڪلا َكَدَنِع عب ائ : لجو رع - هللا لاق

 كرمأ ول :ينعي ٣ يمد كو يأ اف لمت الق اھ

 احلأو بلطلا كيلع ارركو «ءيشب ربكلا اغلب نأ دعب كمأ وأ كوبأ

 .رجضتت الف «هيف
 لاح يف نأل 4ربكلا كنم ّنْمْلَي اًنإ## :ىلاعت هللا لاق

 «ةرجضم 6 هرماوأ هرتز «ءرملا لاوحأ ريغتت ربكلا

 ام امهعمست ال : ىنعي يأ اسف لم الق# : - لجو رع هللا لوقيف

 «ٌقَأظ :تلق ام 5 ىتح «لعفلاب الو لوقلاب ال هناهركي

 وا و را لات ىج اداه اهيعطأ نب ارش

 امك مهبرض قوسلا ىلإ بهذي نأ هارمأ امل : لئاق لاق ول

 4أ ا لقت الف# :لوقي هللا نإ :لاق !هللا قتا يخأ اي :هل ليقف

 افا خلف اه انأو



 سايقلا

 ربلا يف ابرلا ميرحت يف ةلعلا :لاقي نأ كلذ لاثم

 اذإ ءنايذأتي امهف ءءاذيإلا يأ :هلوق يف ةلعلا :لوقن
 ؟ففأتلا مأ برضلا دشأ امهيأف ءامهرمأ نم رجضتت كايأر

 . ءاذيإ دشأ برضلا نأ كش الب :باوجلا

 ىلع ًاسايق مارح نيدلاولا برض :لوقن لاح لك ىلعو
 برضلا يف دوجوم ءاذيإلا :نذإ .ءاذيإلا ةلعل ءامهتم ففأتلا
 . هيلع ًاسايق 9 نوكيف .ففأتلا يف هدوجوك

 نم سيل برضلا ميرحت نأ ىري ملعلا لهأ ضعب نأ ىلع
 لد صنلا نإ :لوقيو «ةيولوألا باب نم لب «ةيسايقلا ةلالدلا باب
 ام ديرت يهف ىندألا تركذ اذإ ةعيرشلا نأل .ًاسايق ال ًاقطن هيلع

 يف نلتقي سمخ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك «هقوف
 بلكلاو ةرأفلاو برقعلاو ةأدحلاو بارغلا :مرحلاو لحلا
 .ىلوألا باب نم لتقي وهف رمن وأ دسأ ءاج ول نكل .''”روقعلا
 اذهلو «ىلعألا ىلع هيبنت ىندألاب هيبنتلا نأل «سايقلا باب نم ال
 الو كمأ برضت نأ نوزّوجي رهاظلا لهأ نإ :لاق نم ئطخي
 برض :لوقن ال نحن :نولوقي نكلو ؛فأ :اهل لوقت نأ نوزوجي

 . صنلا يف هلوخدل مارح لب .ففأتلا ىلع سايقلاب مارح مألا

 هنوك ربلا يف ابرلا ميرحت يف ةلعلا :لاقي نأ كلذ لاثم) :هلوق
 وه امك « هللا همحر  دمحأ بهذم نم روهشملا وه اذهو (اليكم

 يف نلتقي قساوف باودلا نم سمخ باب < .قلخلا ءب باتك :يراخبلا هأور 000

 مرحملل بدني ام باب < «جحلا باتك :ملسمو م15 مقر ثيدح ءمرحلا

 . ةشئاع ثيدح نم ()۱۱۹۸) مقر ثيدح «باودلا نم هلتق هريغو



 سايقل ١

 .ربلا ىلع ًاسايق حافتلا يف ابرلا يرجي :لاقي مث

 ىف ةدوجوم ريغ ةلعلا نال ‹حيحص ريغ سايقلا اذهف (

 . ليكم ريغ حافتلا ذإ «عرفلا

 : يفخو يلج ىلإ سايقلا مسقني

 NY هنوك يه ةلعلا : لوقي رخآ يأر يفو ءنيرخأتملا دنع

 كنأل < عصا يدعي ءأرخدم ًاليكم هنوك : ثلاث يأر يفو

 ارام اليكم هدو ربلا فصو تلمأت اذإ

 اذهف ءربلا ىلع ًاسايق حافتلا يف ابرلا يرجي :لاقي مث) :هلوق

 نإ :لوقي نم دنع دساف سايق اذه :لوقن (حيحص ريغ سايقلا
 ظ . ليكلا ةلعلا

 ربلا يف ابرلا ميرحت يف ةلعلا نأب رقت نآلا تنأ :هل لوقنف

 .حصي ال اذه «حافتلا هيلع سيقت فيكف «ًاليكم هنوك
 . ليكم ريغ هلثم اذه :انلق .لاقتربلا هيلع سيقأ نذإ :لاق

 ‹ حيحص اذه :انلق .نانشألا هيلع سيقأ :لاق اذإف

 مث ‹قدي مث سبي ء«ريغص رجش «اندنع فورعم نانشألاو (

 عابيو «بايثلا هب لسغت يذلا نوباصلا سنج نم تابح نوكي

 . ليكلاب

 اليكم هنوك ربلا يف ابرلا ميرحت ىف ةلعلا :لوقي رجا لجوو

 ‹حيحص ريغ اذه :لوقن «هيلع نانشألا سيقي نأ دارأ مث ءارخدم

 .رخدم ريغ هنأل



 ك هال” ساقل

 ناك وأ «عامجإ وأ صنب هتلع تتبث ام :يلجلاف -

 . عرفلاو لصألا نيب قرافلا يفنب هيف 5

 نم عنملا سايق :صنلاب هتلع تتبث ام لاثم
 رامجتسالا نم عنملا ىلع فاجلا سجنلا مدلاب رامجتسالا
 نبا ىتأ ثيح «صنلاب ةتباث لصألا مكح ةلع نإف «ةثورلاب
 ةثورو نيرجحب لإ يبنلا ىلإ - هنع هللا يضر  دوعسم

 مكح عراشلا للع اذإف (صنب هتلع تتبث ام :يلجلاف) :هلوق

 هيلع صني مل رخآ و ا a «ةلعب لصألا

 اذه :لوقنو «عراشلا هيلع صن ام ىلع هسيقن نحنف «عراشلا
 دقف «ةينظ ةصوصنملا ريغ ةلعلا نأل ؛حضاو :يأ «يلج سايقلا
 .كلذك نوكت ال دقو :مكحلا ىلع ةثعابلا ةلعلا يه نوكت

 يه هذه نأ ىلع ءاملعلا عمجي نأ :ًايناث (عامجإ وأ) :هلوق
 ءاهيلع صوصنملاك اهلعجي ةلعلا ىلع ءاملعلا عامجإ نإف «ةلعلا

 سايقلا نوكي ذئنيحو «يعرش ليلدو ةجح عامجإلا نأ قبس هنأل
 . يلج اهب للعملا مكحلا ىلع

 (عرفلاو لصألا نيب 0 يفنب هيف ًاعوطقم ناك وأ) :هلوق
 نيب قرف ال هنأ - نيقيلا ملع ملعي ا = ا : ثلاثلاو

 .ًاعطق اذهو اذه نيب قرف ال :لدتسملا لوقي نأب «عرفلاو لصألا
 عرفلاو لصألا نيب قرف ال :لاقي نأ سايقلا ءارجإ ةروص :يأ

 . قرافلا يفنب انعطق اننأ ينعي اذهو ءًاعطق

 رامجتسالا نم عنملا سايق :صنلاب هتلع تتبث ام لاثم) :هلوق

 الي يبنلا (ةثورلاب رامجتسالا نم عنملا ىلع فاجلا سجنلا مدلاب



 || سس
 اذه» :لاقو «ةئوّرلا ىقلأو نيرجحلا ذخأف ‹ نهب یجنتسیل

 . سجنلا :سكرلاو .(سكر

 ملو «نيرجح دجوف ءراجحأ ةثالثب هل يتأي نأ دوعسم نبا رمأ
 :لاقو ةثورلا ىقلأو ءامهذخأف «ةثورب امهعم ىتأ مث «ثلاثلا دجي

 . سجن :يأ «''""سكر اذه :لاقو ءاهريغب ينتثا»

 .مئاهبلا هيف حبذت ناكم يف ًاسباي ًامد دجو ًالجر نأ ولف
 ٠٤١[ :ماعنألا] )سج ُمَنِإَف9 :نآرقلا صنب سجن حوفسملا مدلاو
 هرامجتسا اذهف ءأضوتو ماقف ءًامامت لحملا سبي ىتح هب رمجتساف

 . سجنب رمجتسا هنأل ‹ حيحصب سبيل

 مدع يف فاجلا مدلا قاحلإف .:ةصوصنم انه ةلعلاو

 .حضاو هنأل «يلج سايق ةثورلاب هب رامجتسالا

 ىجانتي الف ةثالث متنك اذإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو
 انه ةلعلاف EEE كلذ نأ لجأ نم .ثلاثلا نود نانثا

 نع يهنلا مكحلاو «(هنزحي كلذ نأ لجأ نم) يهو «ةصوصنم

 . يجانتلا

 ,ةيزيلجنإلا ةغللا نافرعي امهو ثلاث ىلإ نالجر سلج ولف
 انطر رخآلا ىلإ امهدحأ نطري أدبو «ةيبرعلا الإ فرعي ال ثلاثلاو

 كلذ نإف ءفلاغلا _لخزلا ىلإ :ثنفثلا ةملك نطر املكو ارفع

 . خرصن نحن لب «جانتن مل نحن :اولاق نإف «هنزحي
 )١( مقر ثيدح «ةراجحلاب ءاجنتسالا باب «ءوضولا باتك : يراخبلا هاور )١66(.

 مقر ثيدح «ثلاثلا نود نانثا ىجانتي ال باب «ناذئتسالا باتك :يراخبلا هاور (۲)

 ريغب ثلاثلا نود نينثالا ةاجانم ميرحت باب ءمالسلا باتك : ملسمو ؛(4۳۰٥)

 .رمع نبأ ثيدح نم ؛(۲۱۸۳) مقر ثيدح «هاضر



 ايشلا
 ےک o۷4 ا

 نأ لب يبنلا يهن» :عامجإلاب هتلع تتبث ام لاثمو
 نم نقاحلا عنم سايقف «(نابضغ وهو ىضاقلا ىضقي

 TT TT نابضغلا عنم ىلع ءاضقلا

 نم) :ىهو «هيف ةلعلا لوصحل ىجانتلا نم كلذ نإ :لوقن

 ۰ ۰ .(هنزحي كلذ نأ لجأ

 ناك هنكلو «ثلاث روضحب نانثا ىجانت ول : كلذ ىلع ءانبو

 نأل ءزئاج ذئنيح امهيجانتف «ةيفتاه ةملاكمب وأ ةباتكلاب الغشنم
 . ققحتت مل  نازحإلا يهو  ةلعلا

 زاج ام «يجانتلا ريغب ملسملا كيخأ نازحإ لصح ولو

 نم ىلا امل :ىلاعت لاق «ناطيشلا لمع نم اذه نأل كلذ
 نزحي ءيش لكف ٠١[« :ةلداجملا] أونَماء َنيِذَ دلا ترحل ناطِتّتلا
 ملسملا ىلع يلع رورببلا لاخدإو :ةاظيشلا نم هنأ ملعاف ملسملا
 . كلذ نم نك ىلع هنأل ‹بولطم

 نأ يي يبنلا يهن» :عامجإلاب هتلع تتبث ام لاثمو) :هلوق

 نيب مكحي يذلا وه يضاقلا («نابضغ وهو يضاقلا يضقي
 .نابضغ وهو يضقي نأ َيِهُن «سانلا

 «ةيضقلا روصت نم هعنمي يذلا بضغلا بضغلاب دارملاو

 هعنمي ال يذلا ريسيلا بضغلا امأف «يعرشلا مكحلا ىلع اهليزنت

 لخدي الف يعرشلا مكحلا ىلع اهليزنت نم الو «ةيضقلا روصت نم
 «بضغ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع تبث هنأل «يهنلا يف

 . يراصنأ لجر نيبو ريبزلا نيب ىضقو
 نابضغلا عنم ىلع ءاضقلا نم نقاحلا عنم سايقف) :هلوق

 .(56١ص) مدقت 020



 يهو «عامجإلاب لصألا ةلع توبثل «ىلجلا سايقلا نم هنم

 .بلقلا لاغشناو «ركفلا سشیوشست

 لصألا نيب قرافلا يفنب هيف ًاعوطقم ناك ام لاثمو

 ميرحت ىلع سبللاب ميتيلا لام فالتإ ميرحت سايق :عرفلاو
 . امهنيب قرافلا يفنب عطقلل «لكألاب هفالتإ

 شيوشت يهو «عامجإلاب لصألا ةلع توبثل ءيلجلا سايقلا نم هنم
 .عامجإلاب تتبث اهنإ :لوقن ةلعلا هذهف (بلقلا لاغشناو ءركفلا

 نأ ىلع نوعمجم ءاملعلا نكل ءاهيلع صني مل ةي لوسرلاو
 اناسنإ نأ ول :ًالثمف .بلقلا لاغشناو ءركفلا شيوشت يه ةلعلا

 ًاذج نقاح وهو ءامهنيب يضقيل نالجر هءاج ءنابضغ سيل
 الو ةيضقلا روصت عيطتسي ال - لوبلا هرصح يذلا نقاحلاو -

 !اهباعيتسا

 شيوشتلل بجوم نقحلا نأل ءذئنيح ءاضقلا زوجي ال :لوقن
 ةرضحب ةالص ال» : دل يبنلا لاق اذهلو ءةيضقلا روصت مدعو

 ظ . ''”(ناثيخألا هعفادي وه الو , ماعط

 ءادج ًادراب وجلا ناكو «ةعمجلل لستغا دق ًايضاق نأ ولو -

 سحأ انأ «ةعامج اي :لاقف .اننيب ضقا :الاقف نالجر هءاجف

 ال وقنا هلع ا صاف فار اا سلا ناب قدا وعد «ةرولاب

 دقف «ةيضقلا روصت هنكمي ال ءركفلا لغشنم هنأل ءامهنيب يضقي
 ظ لا باع ا يفشل ها كو

 ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسم هاور )١(
 )٥٠٦١(. مقر ثيدح «نيثبخألا ةعفادم عم ةالصلا ةهاركو «لاحلا يف هلكأ ديري يذلا



 أبقلا
 ا هالك

 هيف عطقي ملو «طابنتساب هتلع تتبث ام :يفخلاو ١

 . عرفلاو لصألا نيب قرافلا يفنب

 ابرلا ميرحت يف ربلا ىلع نانشألا سايق :هلاثم

 الو صنب تبثي مل ليكلاب ليلعتلا نإف «ليكلا عماجب
 ذإ «عرفلاو لصألا نيب قرافلا يفنب هيف عطقي ملو «عامجإ

Peًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا هللا  
 َموِنوطب ىف نواب امكإ امل نتا لوم تولڪأ بيلا ل :لاقف
 . [ءاسنلا] 4 0 ا ا

 نکل «هنم لكآ نل :لاقف «میتی لام ىلع َىَلُو ًالجر نأ ولف
 ال اذه :انلق .يلام نم لكآو «ءاتشلاو فيصلا بايث هنم يرتشأ

 .روجي

 عطقنو مزجن نحن :انلق .نيلكآلا دعوت هللا نإ :لاق اذإف

 . سبللاب وأ لكألاب هفالتإ نيب قرف ال هنأب
 ؟رانلا هيف دقوأ نأ ديرأ نكلو «سبلأ نلو لكا نل :لاق اذإو

 تنأ كلام يف رانلا دقوت نأ تدرأ ول لب «دشأ اذه :انلق
 !ميتيلا لامب فيكف «كانعنمل

 لقاع ّيأل نكمي ال هنأل «قرافلا يفنب هيف عطقُي اذه نذإ
 . لكألاو سبللا نيب قرفي نأ لوقي ام روصتي

 صنب هتلع تتبث ام هب جرخ (طابنتساب هتلع تتبث ام) :هلوق
 . عامجإ وأ

 يفنب هيف انعطق ام هب جرخ (قرافلا يفنب هيف عطقي ملو) :هلوق
 .قرافلا



 ا ا ل

 فالخب موعطم ربلا نأب امهنيب قرفي نأ زئاجلا نم
 .نانشألا

 : هبشلا سايق
 نأ وهو ة(ةسشلا سايق) ب ىمسي ام سايقلا نمو

 لكب هبش هيفو ‹مكحلا يفلتخم نيلصأ نيب عرف ددرتي

 .هب اهبش امهرثكأب قحليف ءامهنم

 وأ ةداعلا نكل ؛حصل .«يلجلا ىوس ام يفخلا :انلق ولو

 ىوس ام) :انلق ول امأ «ةيتوبث رومأب تافيرعتلا نوكت نأ ىلوألا
 . يبلس رمأب انه فيرعتلاف (يلجلا

 نايرج ةلع يف اوفلتخا هللا مهمحر ءاملعلا نأ انيلع رم دق

 : ةتسلا فانصألا يف ابرلا

 لك يف ابرلا ىرجأف «ليكلا ةلعلا نإ :لاق ءاملعلا ضعبف
 e مامإلا بهذم نم روهشملا وه اذهو «ًاليكم ناك ام

 بهذم وهو «ليكلا نود معطلا ةلعلا :لوقي ءاملعلا ضعبو

 نوري ةيعفاشلا دنع وأ هللا همحر  ىعفاشلا دنع اذهلو «ىعفاشلا

 .ةموعطم اهنأل ءامههبشأ امو حافتلاو لاقتربلا يف ابرلا نايرج

 اهيف عطقي الو «عامجإب الو «صنلاب تبثت مل ةلعلا هذهف
 لب «ليكلا ةلعلا تسيل :لئاق لوقي نأ زئاجلا نم ذإ «قرافلا يفنب
 . يعفاشلا كلذب لاق امك معطلا ةلعلا

 . ًايفخ سايقلا اذه يمسن ذئنيحو

 نإ :اولاقو «ةيرهاظلا هركنأ يذلا وه سايقلا نم عونلا اذهو

 - لجو رع  هللاو «كسفنب ًامكح َتبثأ كنأل ‹كرشلا نم عون سايقلا



o۷۸ |سايقلا  

 ىلع ًاسايق كيلمتلاب كلمي له دبعلا :كلذ لاثم
 ؟ةميهبلا ىلع ًاسايق كلمي ال وأ ءرحلا

 لم ارو :لوقيو كَ مرح ام مک َلَّصَف دقو :لوقي
 . سايقلل ةجاح الف [۸۹ : لحنلا 49 " هاعنالا] و لَ ا بكل

 مهو .اذج فيعض مهلوق نأ كل تركذ كلذ عم نكلو

 . لئاسملا ضعب يف سايقلاب ماكحألا نوتبثيف «نوضقانتي مهسفنأب
 هانلصفو .هبشلا سايق :همساو «سايقلا نم رخآ عون انهو

 نوكت نأ امإ ةلعلا نكل .,ةلع سايق لوألا نأل .لوألا نع

 نوكت وأ «قرافلا يفنب اهيف عطقي وأ ءاهيلع ًاعمجم وأ «ةصوصنم

 ساقي نأ نكمي نالصأ اندنع نوكي نأ وهف هبشلا سايق امأ
 «كاذو اذه نيب ددرتم هنكل ءهسيقن نأ ديرن عرف اندنعو ءامهيلع

 . هيلع ساقيف «هب اهبش امهرثكأب قحلي :ءاملعلا لاقف

 وأ ءرحلا ىلع ًاسايق كيلمتلاب كلمي له دبعلا :كلذ لاثم) :هلوق
 نم طقاس لاثملا اذه :لئاق لاق اذإ (ةميهبلا ىلع ًاسايق كلمي ال
 هذه يف مكحلاب ءاج دق صنلا نأل .هب لثمي نأ يغبني الو «هلصأ

 نأ الإ هعئابل هلامف لام هل ًادبع عاب نم» :ِلكك يبنلا لاقف .ةلأسملا
 .''”«عاتبملا طرتشي

 ماللا نأل «كلمي هنأ ىلع لدي اذهف .«لام هل دبع» :لاقف

a 

 يف برش وأ رمم هل نوكي لجرلا باب «برشلاو ةاقاسملا باتك :يراخبلا هاور )١(
 عاب نم باب «عويبلا باتك :ملسمو ؛(؟؟٠6) مقر ثيدح ‹ لخن يف وأ طئاح

 )١659(. مقر ثيدح ءرمث اهيلع ًالخن



 بأ هالو حاصلا

 اندجو ةميهبلاو رحلا اال نيذه ىلإ انرظن اذإ

 : امهنيب ددرتم دبعلا نأ

 حكنيو 55 باثي لقاع ناسنإ هنإ ثيح نمف

 ظ .رحلا هبشي «قلطيو

 ثرويو بهويو ففويو نهريو عابي هنإ ثيح نمو

 سفن يف هلوقب ضراعم متطبنتسا يذلا اذه :نورخآلا لاق

 نأل .«كلمي ال دبعلا نأ ىلع ليلد اذهف .«عئابلل هلامف» :ثيدحلا

 هل هلام ناكل «كلمي ناك ولو ؛«عئابلل هلامف» :لاق لب لوسرلا
 . عئابلل ال

 ال وأ كيلمتلاب كلمي دبعلا له :ءاملعلا فلتخا اذهلف

 يف سانلا عزانت اذهلو ءدحأ لكل ًانّيب سيل صنلا نأل «كلمي
 ‹يرظنلا ليلدلا ىلإ عجرن :اولاق هلولدم يف اوعزانت املف «هلولدم

 :هرخآ ضراعي ثيدحلا لوأ نأل ءاذهب ليثمتلا حصف «سايقلا وهو

 ماللا اولمح  كلمي ال هنأب  هرخآ يف ةلمجلاب اولاق نيذلاف

 هتفضأ كلذ عمو «كلمت ال ةرايسلاو «ةرايسلل شارفلا :لوقتو

 . اهيلإ

 7 يرظنلا ليلدلا ىلإ اولدع اذهل «عطاق

 نأ اندجو ةميهبلاو رحلا نيلصألا نيذه ىلإ انرظن اذإ) :هلوق

 حكنيو بقاعيو باثي لقاع ناسنإ هنإ ثيح نمف ؛امهنيب ددرتم دبعلا

 ثرويو بهويو فقويو نهريو عابي هنإ ثيح نمو .رحلا هبشي قلطيو



 2 22--5تشت

 . ةميهبلا هبّسي « هبف فرصتيو ةميقلاب نمصيو وي الو

 اهيش رثكأ ىلاملا فرصتلا ثب نم ةنأ اندجو قو

 نم) :هلوق (ةميهبلا هبشي ءهيف فرصتيو «ةميقلاب نمضيو عدوي الو
 .حجرألا وه ءزمهلا رسكب :(هنإ ثيح

 .(ثري الو) :اهلدب عضن :(عدوي الو) :هلوق

 .نهري دبعلاو «نهري ال رحلاو «عابي دبعلاو «عابي ال رحلا
 .بهوي دبعلاو «بهوي ال رحلاو «فقوي دبعلاو «فقوي ال رحلاو
 رحلاو «هتاذب ثروي دبعلاو «ءهلام ثروي امنإو ثروي ال رحلاو

 .ةميقلاب نمضي دبعلاو «ةيدلاب نمضي رحلاو «ثري ال دبعلاو «ثري

 نويل تف تتاكو اهلاع اغا اتاك دغ تلتف ولف

 ةيد نإ :انلق نكل ءًابيرقت فلأ ةئام رحلا ةيدو ءاهعفد مزليف «لاير
 .ةيدلاب نمضي امنإ رحلاو «ةميقلاب نمضي دبعلا نأل «نويلم دبعلا
 .ةدودحم ةمولعم ةيدلاو

 ردقي ال نسلا ريبك ًاضيرم مكبأ مصأ ىمعأ ًادبع تلتق ولو
 ال اذه لثمف ءائيش يواسي الو «هل ةميق ال اذهف .ءءىش ىلع

 نمضي رحلا نكلو «هقتعب ىلاعت هللا ىلإ برقتيل الإ دحأ هيرتشي
 .ةيدلاب

 ريغصلا رحلاب مهافلا ملاعلا عاجشلا رحلا ىواستي اذهلو

 .ةيدلا يف ءاوس امهالكف .دهملا يف يذلا

 نأ ناسنإلا دارأ ولف :هيف فرصتي ال رحلاو هيف فرصتي دبعلاو

 . كلذ هنكمأ هدبع رجؤي نأ دارأ ول نكل «كلذ هنكمأ ام هنبا رجؤي

 اهبش رثكأ يلاملا فرصتلا ثيح نم هنأ اندجو دقو) :هلوق



 لا هللذ سايقلا

 . اهب قحليف ةميهبلاب

 نيبو هني سيل 3[ هتفيعض ساقلا نم مسقلا الهو
 عم «ماكحألا رثكأ ىف ذ ههبشي هنأ ىوس ةبسانم ةلع لصألا

 . رخآ لصأ هعزاني هنأ

 اهيف عمتجي يتلا فاصوألاب انراق امل نحن (اهب قحليف «ةميهبلاب
 يلاملا فرصتلا ثيح نم هنأ اندجو «ةميهبلا عم وأ رحلا عم

 ةدابعلا تافيلكت ثيح نم امأ ءاهب هانقحلأف ءرثكأ ةميهبلا هبشي

 ول اذهلو .كلمي ال دبعلا نإ :انلقف كش الب رحلا هبشي وهف
 : ىنعي «ةرشابم هديسل اهتيكلم تلقتنال لاير ةئام هتكلم كنأ

 ان ےب نأ هنعلا دارآ ول تح امامت هديس تتكلم كانا

 . هنكمأ

 هقحلن اننإ :لوقيو كيلمتلاب كلمي هنأ ىري ءاملعلا ضعبو

 .رحلاب
 :لوقيف يبنجأ وأ هديس هكلمي نأ نيب قرفي ءاملعلا ضعبو

 .هديسل هكلمف يبنجأ هکلم ناو «كلم هديس هكلم نإ

 دق هديس نإف «هديس هكلم اذإ هنأ ءالؤه دنع قرفلا هجوو

 اذإ ناسنإلا نأ لصألاو «هكلم نم لاملا اذه جرخي نأب يضر

 . بلكلاك هتبه يف دئاعلاف «هيف دوعي ال هكلم نم ًائيش جرخأ

 وه كلذ عم نكل ‹فيعض  هبشلا سايق  مكحلا اذهو

 مكح هنع يفنت نأ امإف «نيلصأ نيب عرف ددرت اذإف «لدعلل برقأ

 اذإ لدعلاو هيف سايقلا تبثت نأ امإو «هيف سايقلا عنمتو نيلصألا
 . اهبش امهرثكأب هقحلت نأ هيف سايقلا تبثأ



 ياللا 0

 : سكعلا سايق ©

 تابثإ وهو «(سكعلا سايق) ب ىمسي ام سايقلا نمو
 لصألا مكح ةلع ضيقن دوجول عرفلل لصألا مكح ضيقن
 r . هيف

 «(ةقدص مكدحأ عضب يفو : ةي هلوقب كلذل اولّثمو

 سكعلا قلطأ هنمو «بلقلا :سكعلا (سكعلا سايق) :هلوق

 :ةيفارغوتوفلا روصلا نومسي سانلا ناك دقف ءريوصتلا ىلع
 .ًاسكع

 تبثي نأ :ينعي (عرفلل لصألا مكح ضيقن تابثإ وهو) :هلوق
 عرفلا راص الالح لصألا ناك اذإف «لصألا مكح ضيقن عرفلل

 ناك اذإ هنأل ءًالالح عرفلا راص ًامارح لصألا ناك اذإو ءًامارح
 سيلو ءدارطاو لصأ سايق اذهف ءًالالح عرفلاو ًالالح لصألا

 وه اذهف لصألا مكح ضيقن عرفلل تبث اذإ نكل «سكع سايق
 . سكعلا سايق ىمسي يذلا

 دوجوملا ناك اذإف (هيف لصألا مكح ةلع ضيقن دوجول) :هلوق

 «لصألا مكح ضيقن تبثي نأ بجو لصألا مكح ةلع ضيقن هيف
 ‹«سكعلا سايقب ءاملعلا هامس اذهلف «هتلع عم رودي مكحلا نأل

 .ِلَك يبنلا نع ةدراولا ةنسلل ًاعابتا

 ءةنسلا هب تدرو هنكل الماك ًادارطا درطمب سيل وهو

 («ةقدص مكدحأ عضب يفو» :يب هلوقب كلذل اولثمو) :هلوق
 .ةقدص كلذب هلف ءهتجوز عماج اذإ لجرلا نأ ىنعي



 | ۴ سايقلا

 هل نوكيو هتوهش اندحأ يتأيأ هللا لوسر اي :اولاق

 ناكأ مارح يف اهعضو ول متيأرأ» :لاق !؟رجأ اهيف

 هل ناك لالحلا ىف اهعضو اذإ كلذكف ؟رزو هيلع
 ( ا

 ضيقن «لالحلا ءطولا وهو «عرفلل يب يبنلا تبثأف

 مكح ةلع ضيقن دوجول «مارحلا ءطولا وهو لصألا مكح

 نأ امك «لالح ءطو هنأل ًارجأ عرفلل تبثأ ءهيف لصألا
 . مارح ءطو هنآل او لصألا يف

 هل نوكيو هتوهش اندحأ يتأيأ هللا لوسر اي :اولاق») :هلوق

 رجأ هل نوكيو «هتوهش ناسنإلا يتأي فيك : ينعي («؟رجأ اهيف

 هل نوكي فيكف «ةعيبطلا ىضتقمب هتوهش ىتأ هنأل «كلذ يف
 ؟رجأ

 ؟رزو هيلع ناكأ ءمارح يف اهعضو ول متيأرأ» :لاق) :هلوق
 ‹«يسكع سايق اذه («رجأ هل ناك لالحلا يف اهعضو اذإ كلذكف

 هتتأ يذلا لجرلا اذه نأ ةعيبطلا ىضتقم نأ نيب ةي لوسرلاف

 «لالحلا ىف اهعضي نأ امإف «ءيش يف اهعضي نأ دب ال ة ةوهشلا

 هيلع ناك مارحلا يف اهعضو نإ «مارحلا يف اهعضي نأ امإو

  سكع ىلع ينعي ءرجأ هل ناك لالحلا يف اهعضو اذإو «رزو
 اهنا لئاسولا وب :مارجبلا نع لدلحلا اذوب يسب هنأ ةنرألا
 .دصاقملا ماكحأ

 نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب «ةاكزلا باتك :ملسم هاور )١(

 )٠١١5(. مقر ثيدح ‹فورعملا



 تلكأ ول كنأل ءرجأ كل :انلق .ًالالح ًاماعط لكأ نمف -
 .هريغو سابللا كلذكو «رزو كيلع ناك ًامارح ًاماعط

 ءرزو هيلع ناك مارح يف هتجاح هبلطتت يذلا ءيشلا اذه عضو ول

 .رجأ هل ناك لالح يف هعضو اذإ كلذكف

 نع فكلا هلهأ نايتإب ىون اذإ لجرلا اذه :لئاق لاق نإف

 دسافملا ءرد دارأ هنأل ؛رهاظ هل رجألا توبثف .مارحلا

 نإ :لوقن لهف «ةوهشلا درجمل هلهأ ىتأ اذإ نكل «حلاصملاب
 هب هل بتكي  هدصقي مل نإو  مارحلا نع اذهب هءانغتسا

 ظ ؟رجألا

 يتأيأ :اولاق ةباحصلا نأل «ثيدحلا رهاظ اذه :لوقن

 اهب ىون اذإ رجأ هل معن :لوسرلا لقي ملو ؟هتوهش اندحأ

 !مارحلا نع فافكنالا

 هنإف .ةوهشلا درجم الإ وني مل ادإ هنإ : لوقي نأ لئاقل نأ مع

 يف اهعضو ول متيأرأ : الع لوسرلا لوق نأل ءرجألا هل بتكي ال

 عضي نأ ىلإ ةعيبطلا هتأجلأ دق لجرلا اذه نأ ىلع لدي «مارحلا

 انهو .مارحو لالح :نارمأ نالا همامأو « ءيش يف ةوهشلا هذه

 . ةي هلل راص لالحلا ىلإ مارحلا نع لدع اذإ

 .دعاوقلا ىلع ىرجأ اذه ناكل ءاذكه لئاق لاق ول :ىنعي

 امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل



 .ةوهشلا درجم الإ هب وني مل اذهو «'"'"«ىون ام ئرما لكل

 لب «ةين نم دب ال هنإ :لوقن نأ ؤرجن ال كلذ عم نكل

 هلل دمحلاو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هقلطأ ام قلطن :لوقن

 ركفي ال وهو هلهأ يتأي ناسنإلا عد :لوقن «هللا لضف نم اذهف

 .رجأ كل :هل لوقنو «مارح يف ةوهشلا هذه عضي نأب ًاقالطإ

 هللا معنأ يتلا معنلاب ناسنإلا معنت درجمب :لوقن اننإ لب
 نم بحي :يأ «كلذ بحي هللا نأل ءرجأ كلذ ىف هل هيلع اهب

 ايش ىتأ دف ناينثألا نورك تل اهحانأ يتلا 520 نأ هدبع

 ىنب ءامرك نم ناسنإلا ناك اذإو «هيلع هللا هبيثي هللا دنع ًابوبحم

 رع - نيمركألا مركأب كلاب امف «همركب سانلا عفتني نأ بغري مدآ
 هصخر ىتؤت نأ بحيو «همعن سانلا يتأي نأ بحي وهف ؟ لجو
 ىلع باثي هللا معنب عتمتي ناسنإلا نأ درجمف «تادابعلا يف ًالثم
 ةلوهس عم مارحلا نع اهب ينغتسي ناك اذإ اميس الو «كلذ
 .هيلع مارحلا

 ىمسي فيكو ؟ةلالدلا سايق ركذن ْمَّل مِل :لئاق لاق ولو

 ؟اسايق سكعلا سايق

 سايقو «ماسقألا هذه نع جرخي ال ةلالدلا سايق :انلق
 الإ لوسرلاو ء.حيحص سايق وهو ءًاقلطم ًاسايق سيل سكعلا
 وه لب «قالطإلا دنع سايقلا يف لخدي ال هنكل «هلمعتسا
 . سكعلا سايق :همساك

 . (۳۱ص) مدقت )۱(



 ضولطتلا ا هراعتلا

 :هفيرعت ©

 عنامتلاو لباقتلا :ةغل ضراعتلا

 باب نم ةيمهأ لقأ سيل هددصب نحن يذلا بابلا اذه

 هللا باتك يف نأ نظي دق ناسنإلا نإ ثيح .ًاّدج مهم وهف «سايقلا
 هللا نأ عم ءًاضقانتم ًاضراعتم نوكي ام ب هلوسر ةنس يف وأ

 هيف أوُدَجَوَل هَل ريع دنع نم ناك ولو ناقل َتورَبَدَني اَلفأط :لوقي
 ربدتلاب هنأ نّيبو «ربدتلا ىلع ثحف ءا[ءاسنلا] 4 اريح اًلِْخأ
 .ادبأ فالخ عقي نأ نكمي ال

 دجوي نأ نكمي ال هنإف ءمهفلاو ملعلاو ربدتلا عمتجا اذإو

 دجوي نكلو ءًادبأ ضراعت ةي هللا لوسر ةنس وأ هللا باتك يف
 :ةثالثلا رومألا هذه دحأل ضراعتلا

 .ملعلا يف روصقلا : لوألا

 . مهفلا يف روصقلا : يناثلاو

 .ربدتلا يف ريصقتلا :ثلاثلاو

 «ةغل هفيرعت اذهف (عنامتلاو لباقتلا :ةغل ضراعتلا) :هلوق

 ةرايس تءاج ول :ًالثمف «حالطصالا نم معأ بلاغلا يف ةغللاو
 اذه يمس ةطقن رخآ يف ايقتلا مث ءادصق يشمت ىرخأو نيميلا نم
 . ىرخألا عنمتس ةدحاو لك نأل ءًاضراعت

 ءرخآلا لولدم امهدحأ عنميو «ناليلد لباقتي نأ :ليلدلا يفو

 .رخآلا ذفني نأ نكمي ال ثيحب ءرخآلل ضَرَع امهنم دحاو لك نأل



wv) اش 
 امهدحأ فلاخي ثيحب نيليلدلا لباقت :ًاحالطصاو

 .رخآلا

 : ةعبرأ ضراعتلا ماسقأو

 عبرأ هلو «نيماع نيليلد نيب نوكي نأ : لوألا مسقلا

 : تالاح

 امهنم لك لمحي ثيحب امهنيب عمجلا نكمي نأ - ١

 .عمجلا بجيف ءاهيف رخآلا ضقاني ال لاح ىلع

 ‹باتكلا نم اناكأ ءاوس (نيليلدلا لباقت :ًاحالطصاو) :هلوق

 نأ بلاغلا نكلو «سايقلا نم وأ ‹«عامجإلا نم وأ «ةنسلا نم وأ

 .ةنسلا وأ باتكلا نم ناك ام  نيليلدلاب : يأ  امهب دارملا

 هفلاخي هنأ دوصقملاو (رخآلا امهدحأ فلاخي ثيحب) :هلوق

 نم عون نيليلدلا نيب دجو اذإف «ةمات نكت مل نإو «ةفلاخم عون
 .ناضراعتم امهف فلاختلا وأ ةفلاخملا

 نوكي نأ (نيماع نيليلد نيب نوكي نأ :لوألا مسقلا) :هلوق
 نوكيو «ماع امهنم دحاو لك : ينعي «نيماع نيليلد نيب ضراعتلا

 . ضراعتلا امهرهاظ

 ىلع امهنم لك لمحي ثيحب امهنيب عمجلا نكمي نأ) :هلوق
 : ىلوألا لاحلا يه هذه (عمجلا بجيف ءاهيف رخآلا ضقاني ال لاح

 يضتقي امهنيب عمجلا نأل .عمجلا بجو امهنيب عمجلا نكمأ اذإف

 ءرخآلا لاطبإ يضتقي امهدحأ ميدقتو ءًاعيمج نيليلدلا لامعإ

 رخآلا طاقسإ نأل «بجاولا وه ناك ليلدلاب لمعلا نكمأ ىتمو

 .نيهلاب سيل رمأ ةلدألا نم هنأ عم هحرطو



 صر o۸۸ هراعتلا

 لإ رجل كن كنإو# : ي هيبنل ىلاعت هلوق دعي

 ا كيل :هلوقو ٥١[« :ىروشلا] # ِويِقَّتَسُم ٍطَرص نم ىرجت

 داري ىلوألا ةيآلا نأ امهنيب عمجلاو «[55 :صصقلا] 4 ےب
 O 0000000 .«قحلا ىلإ ةلالدلا ةياده اهب

 : عمجلا يف ءاملعلا ماهفأ فلتخت انهو

 لكبو «ةلوهس لكب نيليلدلا نيب عمجي ءاملعلا ضعب دجتف
 نيرخآ دجتو .عمجلا نم نكمتي ال ءاملعلا ضعب دجتو «حوضو

 هركتسم هجو ىلع نكلو صوصنلا نيب نوعمجي ملعلا لهأ نم
 نم ناسنإلا  ىلاعتو هناحبس - هللا هيتؤي ام بسحب كلذو «ديعب
 .ملعلاو مهفلا

 ٍطْرص لإ یدل كنو :ِلَك هيبنل ىلاعت هلوق :كلذ لاثم) :هلوق
 يدهتل كنإو :هريدقتو فوذحم انه مومعلا ٠١[( :ىروشلا] # وِيِقَتَسُم
 .لعف وهف (يدهت) امأ «ماع اذهو «ميقتسم طارص ىلإ سانلا

 .هيف مومع ال لعفلاو
 اذإ ((055 :صصقلا] «4تَببْحأ ْنَم ىر ال كنإ» :هلوقو) :هلوق

 ىلوأ باب نم - بحت ال نمم  هريغف تببحأ نم يدهت ال تنك
 .هيلهت ال

 ةيادهلا تبثت ىلوألا نال ..ىضراعتلا نيتيآلا نيتاه رهاظف

 ا ىلاعت هلل مالكو «هللا مالك نم امهالكو ءاهيفنت ةيناثلاو

 ةلالدلا ةباده اهب دارب ىلوألا ةبآلا نأ امهنيب عمجلاو) :هلوق

 « ويِقَتْسُم طر لإ دل َكَنِإَو» :يه ىلوألا ةيآلا (قحلا ىلإ
 . ميقتسم طارص ىلإ لدتل ا 1-67 فوؤشلا)



 6 رشا
 ةياده اهب داري ةيناثلا ةيآلاو ءو لوسرلل ةتباث هذهو

 هلک لوسرلا اهكلمي ال .ىلاعت هللا ديب هذهو ءلمعلل قيفوتلا

 ظ .هريغ الو

 مهيدهيو «سانلل نيبي وهف (لَت لوسرلل ةتباث هذهو) :هلوق
 ا طارصلا ىلإ

 سانلا نودهي ءاملعلا نإف ٠ ءملعلا يف هئافلخل اا ةتباثو

 أوربَص اّمَل اتاپ تودہ ھ َةَمِيأ منم اتع # :ىلاعت هللا لاق امك

 . [ةدجسلا] 409 توئقوي اتيا اوناڪو

 : يأ (لمعلل قيفوتلا ةياده اهب داري ةيناثلا ةيآلاو) :هلوق
 سيلف «[55 :صصقلا] 4تحريِحْل نم ىرجت ال كتل :ىلاعت هلوق

 لمعلل هقفوت ال :ىنعملا لب «قحلا ىلع هلدت ال كنإ :ىنعملا

 نكمي الف «هللا الإ هريغ نعو هب لوسرلا نع ةيفنم هذهو .قحلاب
 ةالصلا هيلع ولا ىتح قحلاب لمعلل ادحأ قفوي. نأ دحأل

 بلاط يبأ همعل متخي نأ اج ا داي ناك اذهلو ‹«مالسلاو

 هللا الإ هلإ ال : لق» :هتوم دنع لوقي ناكف «ىنسحلا ةمتاخلاب

 ذايعلاو  هتكردأ دق ةواقشلا نكلو «"'”«هللا دنع اهب كل جاحأ ةملك

 . هللا الإ هلإ ال : لقي ملف - هللاب

 تابثإ اهيف يتلا ىلوألا نأل «نيتيآلا نيب ضراعت ال :نذإ

 ةياده اهب داري ةيناثلاو «ةلالدلا ةياده اهب داري لَك لوسرلل ةيادهلا

 . ضراعت الف ةهجلا تكفنا اذإو «ةهجلا تكفناف «قيفوتلا

 مقر ثيدح «بلاط يبأ ةصق باب «ةباحصلا لئاضف باتك :يراخبلا هاور )١(

 هرضح نم مالسإ ةحص ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك :ملسمو ؛(۳۷۱)

 )۲٤(. مقر ثيدح ٠ عزنلا يف عرشي مل ام توملا



 ت
 ملع نإ خسان رخأتملاف «عمجلا نكمي مل نإف - ؟

 .لوألا نود هب لمعيف ‹خيراتلا

 اذهلو «ماكحألا يف ًاضيأ نوكي ةلدألا يف نوكي امك اذهو
 كلذو «ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا ةحص حجارلا لوقلا ناك

 ةالصلا لجأل ال مّرحم ضرألا بصغ نأل ءةهجلا كاكفنال
 يف ةمرحم تسيل ةالصلاو «ريغلا قح ىلع ء ءاليتسالا لجأل نكلو
 E ضرألا يف مرحملا نكلو «ةبوصخغملا ضرألا

 تصف «ةهجلا تكفناف .لصي مل نإو ىتح اهيلع ء ءاليتسالا

 .ةالصلا

 ءخيراتلا ملع نإ خسان رخاتملاف عمجلا نكمي مل نإف) :هلوق
 صنلا ناك خسنلا تبث اذإ هنأ مولعملا نمو (لوألا نود هب لمعيف
 .مئاقلا مواقي ال هنإف مئاق ريغ ناك امو «مئاق ريغ خوسنملا

 ءاغلإ نكمي ال هنإ :ليلق لبق متلق متسلأ :ناسنإ لاق اذإف
 .هل لاطبإ كلذ نأل «نيليلدلا دحأ

 وه هلطبأ يذلاف ء«هخسن ىلع ليلدلا لد اذإ نكلو :انلق

 . ةمكحل - لجو رع هللا وهو  هعرش يذلا
 لهسي ناك ىتح «سانلا ضعب اهيف طرفأ ةلأسملا هذه نكلو

 عم «ةخوسنم ةريثك ةلدأ لعج ىتح «خوسنم اذه :لوقي نأ هيلع

 . ماكحأ ةرشع زواجتي ال خوسنملا نأ

 رفاكلا ةلماعم اهيف ةيآ ترم املك سانلا ضعب دجت اذهلو
 نأ نود «فيسلا ةيآب ىا «لاتقلاب ةخوسنم هذه :لاق لاتق ريغب
 هذه نوكت دق : ينعي ةيآلا هذهو فيسلا ةيآ نيب عمجلا ىلإ رظني
 .لاح نود لاح ىلع ةلزنم تايآلا



e مرات 
 اريح طن نمق# :مايصلا يف ىلاعت هلوق :كلذ لاثم

 هذهف ١184[« :ةرقبلا] « كَل را 58 نأ ع رخ رهف

 و شا یا کب ی س شا 555

 :ةرقبلا] 4رَحأ ماكأ نم ةف ٍرَفَس لع وأ اسير ناڪ

 ضيرملا ريغ قح يف ءادأ مايصلا نييعت ديفت 6

 ا RE اهنكل ءامهقح يف ءاضقو .رفاسملاو

 وهف اح حط نا :مايصلا يف ىلاعت هلوق :كلذ لاثم) :هلوق
 هلوق يف ا هذه ([185 : ارضنا ڪل ر را او أر 7 راح

 م بيک انگ ُماَيِصلأ مڪڪ بيک ما يلا ا يكسب

 يراك نق وم ما © َنوُفَتَت کلم مڪي نم ذا

 5 هتوفيطي تيِذّلأ لَو أ مايا نم هدو ِرفَس ع را اضيع

 نمڪ ي اوُموُبَس ناو ول نَح وہم انج لت نم يكسو مام

 ظ . [ةرقبلا] 409 َوُمَلَمَت سك

 اذهو ‹«لضفأ موصلا نكل ءاذهو اذه يف ريخلا :نذإ

 . ماعطإلاو مايصلا نيب ربيختلا يضتقي

 عم مايصلاو ماعطإلا نيب رييختلا ديفت ةيآلا هذهف) :هلوق
 اوُموصَت نأو# :هلوق نم مايصلا حيجرت ىتأ دقو (مايصلا حيجرت
 م ريخ مكموص :ىنعملا نأل [184 :ةرقبلا] € كأ ريح

 ناڪ نمو ا ريا مکن د دهس نم ىف هلوقو) :هلوق

 نييعت ديفت ٠۸١ :ةرقبلا] 4رَسُأ ياك ْنِم ةَ ٍرَّمَس لع وا اًضيَِم

 اهنكل ءامهقح يف ءاضقو ءرفاسملاو ضيرملا ريغ قح يف ءادأ مايصلا

¥ 



 مع هو؟|ز ةراعتلا

 كلذ ىلع لدي امك اهل ةخسان نوكتف «ىلوألا نع ةرخأتم
 .امهريغو °. حيحصلا يف تباثلا عوكألا نب ةملس ثثيدح

 ثيدح كلذ ىلع لدي امك اهل ةخسان نوكتف ىلوألا نع ةرخأتم
 يتلا تايآلا (امهريغو نيحيحصلا ىف تباثلا عوكألا نب ةملس
 سابا ىذه نار هلآ هبف لز 5 عزل نامر ُربَك» :اهدعب
 نَمَو هتي رهن منه ديس سم ِناَفرْعْلاَو ىَدهْلا نم ستي
 ١86[(« :ةرقبلا] 4ر3 راک 2 1 یک رک لع أ 5 ناڪ

 ىلع لدت ىلوألا ةيآلاو «مايصلا ت ىلع لات بألا نت
 ؟امهنيب عمجن فيكف «رييختلا

 لديو «ةخسان ةيناثلا نكلو «رذعتم امهنيب جا : لوقن
 ا ضرف ام لوأ ناك هنأ :عوكألا نب ةملس ثيدح كلذ ىلع
 نمف# :ىلاعت هلوق لزن ىتح < ءىدتفا ءاش نمو ماص ءاش نم نأ

 ب يک رس لع ذأ اشير ڪڪ و َُنْضيَ رھا نو ده
 . مايصلا هللا بجوأف [180 :ةرقبلا] 4 َر2أ ايم

 ومو يا ا

 ل و ر E اک جرت 2 8 ا 20 ا 0
 : ا کک ا ا لاق مث ٠ [:لافنألا] 469 تب

 ناو نيام اوبي ا دام ڪت 6 نک ا قع اًقْعَص مكيف أ د 25

 .[لافنألا] 469 َنريِدَصلأ مم هاو لآ ٍنْذِإب ِنْيَمْلأ اوبل زا

 HE رها کنم دک نمّه# :باب «نآرقلا ريسفت باتك :يراخبلاهاور )١(
 ترآ َلَعو# :ىلاعت هلوق خسن نايب باب ا باتك :ملسمو ؛(65091/)

 )٠٠٤١(. ةت رها کنم دهس مم :هلوقب € هيد توي



 0 ےس
 كانه ناك نإ حجارلاب لمع خيراتلا ملعي مل نإف

 اضل هركذ سم نم» : لي هلوق :كلذ لاثم

 : لاق ؟ءوضولا هيلع هركد سمي لجرلا نع يي لئسو

 .''”«كنم ةعضب وه امنإ ءال» ٠ / ١

 .ةصاخ اهنإ :لاقي دق لاتقلا تايآ نكل

 كانه ناك نإ حجارلاب لمع خيراتلا ملعي مل نإف) :هلوق

 . ةثلاثلا ةلاحلا هذه (حجرم

 .«اضوتىلف هركذ سم نم» : هلوق :كلذ لاثم) :هلوق

 وه امنإ ءال» :لاق ؟ءوضولا هيلعأ هركذ سمن لجرلا نع ا لثسو

 «سم نم» :هلوقف «اضوتيلف هركذ سم نم» :لوألا ثيدحلا

 .هركذ سمي لجرلا نع لئس ةي يبنلا نأ :يناثلا ثيدحلاو

 وه امنإ - ءوضولا هيلع سيل :ينعي - ال» :لاق ؟ءوضولا هيلع له

 لوألا حجارلاو «حجارلاب انلمع عمجلا نكي مل اذإو انه فلؤملا

 مقر ثيدح «ركذلا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا باوبأ باتك :يذمرتلا هاور )١(

(AT)مقر ثيدح «ركذلا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا تاتك :دواد واف  

 نم )۱۰۰۹ /۱) ركذلا سم نم ءوضولا باب ‹«ةراهطلا باتك :ىئاستلاو ؛(81١)

 . ةرسب ثيدح

 نباو ؛(١5/١١٠) كلذ نم ءوضولا كرت باب .ةراهطلا تاک «:٠ ئتاستلا هاور (۲)

 . يلع نب قلط نع )۱٤۹/۱( ينطقرادلاو ؛(۱۱۲۰) نابح



= 2 
 .ملع ةدايز هيفف ‹لصألا نع لقان هنألو «رثكأ هوحخصمو

 : ةعرأ هوجول «ًاضوتيلف هركذ سم نما :هلوق وهو

 لقي مل ركذلا سم نم تأضوت ول كنأل (طوحأ هنأل) :هلوق
 كنإ : سانلا ضعب لاقل اوت مل ولو ‹تاطخأ كنإ : دحأ

 ناك 0 يم 30 “8 00 0-32 .تاطخأ

 599 يل ع 0 0

 نأ مزلتست قرطلا دلذعت نأ مولعمو (ًاقرط رثكأ هنألو) :هلوق

 . هقرط ددعتت مل امم رخآلا نم ىوقأ نوكي

 ناك ءرثكأ هل نوحځصملا ناك اذإو (رثكأ هوحّحصمو) :هلوق
 . نيحصملا ةرثكل ىوقأ هنأ ىلع ًاليلد كلذ

 اشا اذهو (ملع هدانز هيفقف هنفف ءلصألا نع لقان هنألو) :هلوق

 نأل «هريغ ىلع ا نع لقانلا حجريف «حيجرتلا بابسأ نم
 «كنم ةعضب وه امنإ ءال» :ثيدحلا ىف هلوقف .ملع ةدايز هعم
 لقان «ًاضوتيلف هركذ سم نما :ثيدحلا يف هلوقو «لصألل قفاوم

 ىلع لادلا نوكيف «بوجولا مدع لصألا نأل .لصألا اذه نع
 «ملع ةدايز هعم لصألا نع لقانلاو .لصألا نع ةلقان بوجولا

 . لقانلاب ملعي مل هنأك .لصألا ىلع قبم لوألا نأل

 ؛(۲٥) مقر ثیدح «هنیدل أربتسا نم لضف باب ءناميإلا باتك :يراخبلا هاور )١(
 مقر ثيدح «تاهبشلا كرتو لالحلا ذحنأ باب «ةاقاسملا باتك :ملسمو

,.)١166989( 

  68.(18؟ص) مدقت



 :لاقف لجر كءاج نإ :ةسوسحملا رومألا ىف كلذ لاثم

 «لصأ ىلع قاب يناثلاف .مدقي مل :لاقف رخآ كءاجو «ديز مدق

 لوألا عم :نذإ «لصألا نع لقان لوألاو «مودقلا مدع لصألاو

 .عقاولا ملعي مل يناثلاو ‹«ملع ةدايز

 مدقم تبثملا نأ :يهو ةدعاق ةلأسملا هذه ىلع اوبتر اذهلو

 . يفانلا ىلع

 ةعبرأ نم «ًاضوتيلف هركذ سم نم» :ِهللكك هلوق حيجرت راصف

 لقانو «رثكأ هوحخصمو «ًاقرط رثكأو ءطوحأ هنأل : يهو «هجوأ

 .لصألا نع
 نم نوكيف «نکمم عمجلا نإ :لوقي ءاملعلا ضعب نكلو

 يف للع هيَ يبنلا نأل ءرذعتم حيجرتلا نإ :اولاقو «لوألا مسقلا

 ةعضب وه امنإ» :هلوق يهو ءاهعفر نكمي ال ةلعب يناثلا ثيدحلا

 مزلتسي هنأل ؛هعفر نكمي ال لوزت ال ةلعل مكحلا تبث اذإف .(كنم

 وأ كنذأ تسمل ول كنأ امكف «ةتباث اهنأ عم «ةلعلا هذه بيذكت

 كلذ نأل ءءوضولا ضقتني مل كمدق تسمل وأ كذخف تسمل

 ال ةدوجوم ةلعب للع امف ء«كوضع تسمل اذإ كلذكف «كنم ةعضب

 ةلعلا هذهب قلعملا مكحلا خسني نأ نكمي ال هنإف اهلاقتنا نكمي

 ءيش اذهو ءاهمايق عم ةلعلا هذهب مكحلا ليلعت بيذكت مزلي هنأل

 .عمجلا بجي هنإ :اولاق اذهلو «ليحتسم

 : نيقيرط ىلع عمجلا يف اوفلتخاو
 ىلع «ًأضوتيلف» :هلوق يف رمألا لمحي نأ :لوألا قيرطلا

  .اهلوأ اذه سيل ةريثك بابحتسالل يتلا رماوألاو «بابحتسالا



 لک خراعتلا
Es ءفقوتلا بجو حجرم دجوي مل نإف - ٤ 

 هسم اذإ ام ىلع «أضوتيلف» :هلوق لمحي نأ :يناثلا هجولا

 ةعضب وه امنإ» :هلوق هيلإ ئموي لمحلا اذهو :اولاق ءةوهشل
 سمت امك كنم ةعضب هنأ ىلع كركذ تسسم اذإ كنأل ««كنم
 ةيقب قراف ةوهشل هتسسم اذإو «ةوهش لصحت ال ءاضعألا رئاس
 نوكي دق ىنعم وهو «هب صتخي ىنعمل هايإ كسم راصو .ءاضعألا

 ال ثيح نم ةوهشلا عم ناسنإلا ثدحي دقف «ثدحلل ًايضتقم
 يف انلق امك ءاثدح راص «ثدحلا ةنظم اذه ناك املف «رعشي

 . اثدح راصف «ثدحلا ةنظم هنإ : مونلا

 حيجرتلا نكمي ال وأ «حيجرتلل ةجاح ال :لوقنف اذه ىلعو
 .نيثيدحلا نيذه يف

 اذإ الإ «بحتسم هنكلو بجاوب سيل ءوضولا نأ برقألاو
 .بوجولا برقألا نإف «ةوهشل ناك

 نودب ىلص مث ةوهشب هركذ سم ًادحأ نأ ول كلذ عمو
 ىلع رمألا نوكي نأ لامتحال «ةداعإلاب هرمأن مل ءءوضو
 .اقلطم بابحتسالا

 دجوي مل نإ (فقوتلا بجو حجرم دجوي مل نإف  ؛) :هلوق
 خسنلاو عمجلا :يهو «ثالثلا بتارملا ةلواحم دعب حجرملا

 . فقوتلا بجي هنإف «حيجرتلاو
 «يبسن رمأ ةثالثلا هوجولا رذعت نأ ملعن نأ بجي نكل

 ءرخآ دنع نكميو ‹صخش دنع عمجلا نكمي ال دق هنأ : ينعي
 ال رخآلاو «خسان يناثلا نأ ىريف خيراتلاب ضعبلا ملعي دقو
 .هملعي ال يناثلا نكلو حجرم كانه نوكي دقو «ملعي



 ءهجو لك نم ضراعتت ةلدأ دجوت ال هنإف عقاولا رابتعاب امأ

 نأل «حيجرتلاب وأ «خسنلاب وأ «عمجلاب لمعلا نكمي ال ثيحب

 ىلع صوصنلا ضراعتت نأ نكمي هنإ :انلق ولو «نايب هلك عرشلا
 .ملعي ال ام عرشلا يف يقبل هجولا اذه

 بجو حيجرت الو خسن الو عمج كل رهظي مل اذإ تنأف
 .ملعت ال ام هللا ىلع لوقت الثل ؛فقوتلا كيلع

 نيب ضراعتلا نأ يهو ءاهيلع هبنن نأ نسحي ةلأسم انهو
 نييعطتقلاب ةارجلاو. :ءامتاق' انهم لك ناك 5إ لاحم نظف ولد
 لوقلا نأ :كلذ هجوو .ةلالدلاو توبثلا يف نييعطق ناك ام

 ناليلد) :لوقن نحنو ءاّيعطق امهدحأ نوكي نأ عنمي امهضراعتب
 ءامهدحأ عفري نأ امإ هنأل ؛ليحتسم امهنيب ضراعتلاف «(نايعطق

 ال ناضيقنلاو ءاعيمج امهب لمعي نأ امإو «ناعفتري ال نايعطقلاو

 . ناعمتجي

 ةدحاو لك ةلالدو «ناتضراعتم ناتيآ نآرقلا يف دجوي الف

 خسنلا الو امهنيب عمجلا نكمي ال مث «ةيعطق ىنعملا ىلع امهنم

 امهنم ةدحاو لك نأل ءرذعتم انه حيجرتلا نأل ؛حيجرتلا الو

 فلاخي امب «ةيعطقلا صوصنلا ىتأت نأ نكمي ال كلذلو

 ٠ .ًادبآ يعطقلا يلقعلا ليلدلا

 . يعطقلا حجري نكلو «ينظو يعطق نيب ضراعتلا عقي دقو

 راص نيينظ اناك امل نكلو «نيينظ نيب ضراعتلا عقي دقو

 فلاخي امهدحأ يف هجوب نوكي ضراعتلا هيف لصحي يذلا ىنعملا



 لدي اذه :لوقن الف «ةينظ امهتلالد نأل ءرخآلا ليلدلا يف هجولا
 اماد ام امهنأل ؛ةلأسملا هذه ىلع لدي اذهو «ةلأسملا هذه ىلع
 .ىرخأ ةلأسم ىلع لدي اذهو «ةلأسم ىلع لدي اذه لعجن نيينظ

 ةلالدلاو توبثلا يف نييعطق نيب ضراعتلا نأ :ةصالخلاو

 مكحلا نوكيو «نكمي ينظو يعطق نيبو «نكمي ال ليحتسم
 «باتكلا يف انركذ امك امهب لمعيو «نكمم نيينظ نيبو «يعطقلل
 نكمي مل اذإو «حجرن وأ رخأتملاب لمعن وأ امهنيب عمجي : : يأ
 . ف فقوتلاف

 ةينظو ةيعطق ىلإ ةلالدلا ميسقت ىلع ليلدلا ام :ليق نإف
 ؟توبثلاو ةلالدلا يعطق ىلإ ليلدلاو

 نأ ملعت نأ بجي نكلو ,عقاولا هيلع ليلدلا : :باوحجلاف
 ءاملعلا ضعب نإف :ًاًيبسن نوكي دقو ةقيقح نوكي دق نظلاو عطقلا
 هدنع امل «ةيعطق ةلالدلا نأ مكحلا ىلع صنلا ةلالد نم هل رهظي

 «ةينظ :لوقي سانلا ضعبو «صوصنلل مهفلاو ناميإلاو ماعلا نب .ء
 لجلب كيني نم مهحف .ىواتفلا يف نوفلتخي ء ءاملعلا دجت اذهلو
 يناثلا دنعو يعطق لوألا دنع وهو وعلا كارد ند يسر

 .دحاو صنلاو «ينظ

 دنع نابعش نم نيثالثلا مويلا مايص : : لئاق لاق ول : الثمف
 هيف لصح اذهلو ءًايعطق سيلو ينظ اذهف «بجاو رتقلا وأ ميغلا
 .سانلا فالتخاب فلتخي نظلا وأ عطقلا نإف كلذ عمو «عازنلا
 ىلع نرمتلاو مهفلا ةوقو ناميإلاو ملعلا نم مهدنع ام بسحب
 : ضوصنلا



 م
 . حيحص لاثم هل دجوي الو

 هلف «نيصاخ نيب ضراعتلا نوكي نأ :يناثلا مسقلا

 ءاضنا تنال ان عبرأ

 . عمجلا بجيف امهنيب عمجلا نكمي نأ ١

 جح ةفص يف  هنع هللا يضر  رباج ثيدح :هلاثم

 .*'"«ةكمب رحنلا موي رهظلا ىلص ايب يبنلا نأ» :ِكَي يبنلا

 هل سيل اذه نإ :انلق (حيحص لاثم هل دجوي الو) :هلوق

 همهف روصقل سانلا ضعب دنع دجوي ناك نإو «ةعيرشلا يف دوجو

 نيليلد نيب :ينعي (نيّصاخ نيب ضراعتلا نوكي نأ) :هلوق
 ءيشب ةصاخ يه لب .ةماع ريغ امهنم دحاو لك ةلالد ‹ نيصاخ

 يف لوقنو (عمجلا بجيف امهنيب عمجلا نكمي نأ )١  :هلوق

 عمجلا نأل «نيماعلا نيب عمجلا ليلعت يف انلق امك كلذ ليلعت

 ل بولطملاف «بولطملا وه اذهو ءامهيلكل لامعإ امهنيب

 . نكمأ ىتم صن لكب لمعت نأ صوصنلا

 جح ةفص يف  هنع هللا يضر  رباج ثيدح :هلاثم) :هلوق

 000 د a SS ل 25 يبنلا

 هذه  هنع هللا ىضر - رباج ردا دقو دع لما الطف ىلا

 نم «(۱۲۱۸) مقر ثيدح ءب ىبنلا ةجح باب .جحلا باتك :ملسم هاور )1١(

 .رباج ثيدح



 اس
 ضراعتلا

 لي ىبنلا نأ» :- هنع هللا ىضر  رمع نبا ثيدحو
 e اهالص

 ىنم ىلإ جرخ املو «ةكمب اهالص هنأب امهنيب عمجيف

 .رخآ ثيدح ىف هدجت ال ءّاّمات ًاقايس اهقاسو ءًاّمات ًاكاردإ ةجحلا
 اا يبنلا نأ» :۔ هنع هللا يضر  رمع نبا ثيدحو) :هلوق

 . هيلع قفتم رمع نبا ثيدحو («ىنمي اهالص

 ءاملعلا 0 بغي 0-0 لعفلاو ناثيدحلا ضراعت 6

 ا نوکیف هلاعفأ 7 هتفي ل1 07 هل و اک يبنلا

 .هريغ نم

 5 ا امو معو هوري ie ثيدحو ا يراخبلا

 ملع يف فورعم وه امك ءامهدحأ هب درفنا امم حجرأ ناخيشلا
 . حلطصملا

 ‹حيجرتلا لا ةجاح الو ‹عمجلا نكمي نكمي هنأ ةقيقحلا كلو

 «دیعب مهوت رباج وأ مهوت رمع نبا نوكف «ةيلعف ةلاسم هذه نال

 اهيف مهولاف «هباحصأب هيَ لوسرلا ةلعف ًالعف نايكحي امهنأل
 .عمجلا نكمي نكل «لاح لكب عقاو ضراعتلاف «ديعب

 ىنم ىلإ جرخ املو «ةكمب اهالص هنأب امهنيب عمجيف) :هلوق

 ءرحنلا موي ةضافإلا فاوط بابحتسا باب «جحلا باتك :ملسم دنع ثيدحلا )١(
 هلوقب (5//517) هحيحص يف يراخبلا هقلعو «رمع نبا نع )١1708( مقر ثيدح (

 : لاق قازرلا دبع هعفرو» : ًافوقوم هب هللا ديبع نع نايفس قيرط نم هقاس نأ دعب

 .(5577/5) ليلغلا ءاورإ :رظناو ؛هظفل قسي ملو «هللا ديبع انربخأ



 ع كحك
 . هباحصأ نم اهيف نمب اهداعأ

 ملع نإ خسان يناثلاف عمجلا نكمي مل نإف - ١

 . خيراتلاب

 ناح امل هك يبنلاف ءرسيتم عمج اذهو (هياحصأ نم اهيف نمب اهداعأ

 : اهتالص نم دب ال هنأ ىأرو ءاهالص ةكم يف وهو رهظلا تقو

 . مهلزانم يف نوقرفتي دق ىنم ىلإ تجرخ اذإ سانلا نأل

 .ناح تقولا نألو _

 اهايإ هتالص نم لضفأ مارحلا دجسملا يف اهايإ هتالصو -

 ةليضفو «تقولا لوأ يف اهميدقتب نامزلا ةليضف اهيف عمتجيف
 ةثالثلا تارابتعالا هذهل مارحلا دجسملا يف لب ىلصف «ناكملا

 «لصي مل هباحصأ ضعب دجو ىنم ىلإ ةي جرخ املو

 نم دحاو لكو «مالسلاو ةالصلا هيلع مامإلا هنأل مهب ىلصف

 مهلو ةلفان هل تراصف ءمهب ىلصف «هب يدتقي نأ بجي هباحصأ

 - هنع هللا يضر - لبج نب ذاعم وه اهف ءاذه يف ةبارغ الو «ةضيرف

 ةالص هب يبنلا عم يلصي ناك - ةبترم هيب هللا لوسر نود وهو -

 . ةضيرف مهلو ةلفان هل ؛مهب يلصيف هموق ىلإ جرخي مث ءءاشعلا

 نيب عمجن نأ :ينعأ ءهيف فلكت ال نسح هجو اذهو

 .نيترم اهالص ةي لوسرلا نأب نيثيدحلا

 (خيراتلاب ملع نإ خسان يناثلاف عمجلا نكمي مل نإف) :هلوق

 .ًاقلطم مواقم ريغ e لوألا يقب خسان يناثلا نإ :انلق اذإو

 . ضراعتلا لطبف



 ج س تراعتلا
 4 ا نإ تل ابا : ىلاعت هلوق :هلاثم  aااا ا ورک وو 201

 ر ل فأ ام م ae كنيم 2 7 کر A ا ا يل

 ر ر رم رر ر ر

 5٠[. :بازحألا] ةيآلا # . . . كَم ا كمع تانیو

 وهب لدي أ الو ُدْمَب ْنِم امنا تل لي ال :هلوقو
 ةيناثلاف » o۲] 500 4 نسح 0 دیا ا لَو جوزا نم

 .لاوقألا دحأ ىلع ىلوألل ةخسان

 َكَجبوْرَأ كل اَنلَلحَأ اإ تل اياك :ىلاعت هلوق :هلاثم) :هلوق
 َكَيَع تاسو لع هللا ءافأ اك كفرا تكلم انو تشاو اء لآ
 نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يف ٠١[( :بازحألا] ةيآلا 4َكِتَمَع تاتو
 همع تانب نم ءاش نم جوزتي نأ هل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 .هعم نرجاه يتاللا هتامع تانبو

E 
e r 

 ا ولو جورتن نأ كيلع مرح هّلئأ نأ لعب 5 د دب نس كَل كل لع ل l۲) :تازخحألا] نسخ 2 رو ء۶ ( ا اد مور ني نوب لد نأ الو ذب دعب ۾

 ا ا # نس

 امنإو «ىلوألا تخسن ةيآلا هذه :لوقي ملعلا لهأ ضعبف
 املف :لاق ءهلوسرو هللا نرتخاف هءاسن ةي ىبنلا ريح نأ دعب تلزن
 7 لمع الط هيل لاقو اذه نهل هللا ركش هلوسرو هلا نرخخا
 ا امكف ءًاقافو ًءازج ٠١[ :بازحألا] دعب نم ٌُءاَسْنِل
 :هل ليق هنرتخا املف ؛نهاوس جوزتي ال هللا هلعج هللا لوسر ىوس
 . نهنسح كبجعأ ولو نهريغ جوزتت الو نهرتخا

 نإ :لوقن هيلعف «فیطل هجوو ديج ىنعم هنأ كش ال اذهو



6 e 
  - ۳كانه ناك نإ حجارلاب لمع خسنلا نكمي مل نإف

CF 

 وهو اهجوزت يئ يبنلا نأ» :ةنوميم ثيدح :هلاثم
 ظ .(لالح

 وهو اهجوزت ويي يبنلا نأ» :سابع نبا ثيدحو

 .*'”(مرحم

 كمع تاتبو# :هلوق وهو .ىلوألا نم ءزجل ةخسان ةيناثلا ةيآلا

 «كلعم جاه ىلا كيكلخ تاتو َكِلاَح تاتو َكِيَمَع ِتاآَنبَو
 تا ىلا كورا كل 06 1 اوا امأ 6[ :بازحألا]

 . ةيقاب ىهف ٠١[ :بازحألا] ها ءافأ اسم كنيمي تكلم امو يرهروجأ ل چ ہر ر ص و ر صر وو

 اميف هانكلس ام ناصاخ ناليلد ضراعت اذإ اميف كلسن :نذإ
 2 .ناماع ناليلد ضراعت اذإ

 كانه ناك نإ حجارلاب لمع خسنلا نكمي مل نإف) :هلوق

 نإ حجارلاب لمعن اننأ ةثلاثلا ةبترملاف خسنلا تأتي مل نإ (حجرم

 E حرم كانه ناك
 وهو اهجوزت هك يينلا نأ» :ةنوميم ثيدح :هلاثم) :هلوق

 .ملسم هاور ( «لالح

 («مرحم وهو اهجوزت هيَ يبنلا نأ» :سابع نبا ثيدحو) :هلوق

 ثيدح «هتبطخ ةهاركو مرحملا حاكن ميرحت باب «حاكنلا باتك :ملسم هاور )0010(

 )١1511(. مقر

 )۱۷ )١£ مقر ثيدح ءمرحملا جيوزت باب .جحلا تاتك :يراخبلا هاور )۲(

 مقر ثيدح «هتبطخ ةهاركو مرحملا حاكن ميرحت باب ءحاكنلا باتك :ملسمو

 )١151١١(.



 ا ا ا

 ىهف ةصقلا ةبحاص ةنوميم نأل .لوألا حجارلاف

 هللا يضر - عفار يبأ ثيدحب ديؤم اهثيدح نالو ءاهب ىردأ

 ثتنكو : لاف «لالح وهو اهجوزت ويي يبنلا نأ» . هلع

1 00102 
 . «امهنيب لوسرلا

 نيثيدحلا الكو ءادانسإ ىوقأوهف «ةعامجلا هاور ىناثلاو

 لعف يف ا يبنلاب ةصاخ ةيضقلاف «ناصاخ امهالكو ناحيحص

 نم دب الف «ةدحاو ةيضقلا نأل ءانه رذعتم خسنلاو «هلاعفأ نم
 . حيجرتلا

 وهو اهجوزت لَك يبنلا نأ وهو (لوألا حجارلاف) :هلوق
 :هوجول هحيجرتو «لالح

 يهف (اهب ىردأ يهف ةصقلا ةبحاص ةنوميم نأل) :هلوق

 نتا اهتخأ نبا نم اهب ىردأ يهف ءاهيلع دقعلاو «ةصقلا ةبحاص

 اذهلو «هريغ نم اهب ىردأ ةصقلا بحاص نأ مولعمو «سابع
 . اهباعشب ىردأ ةكم لهأ :نولوقي

 :- هنع هللا يضر - عفار يبأ ثيدحب ديؤم اهثيدح نألو) :هلوق
 نإف («امهنيب لوسرلا ثنكو :لاق ءلالح وهو اهجوزت ي يبنلا نأ»
 ؟امهريغو نيحيحصلا يف وهو سابع نبا ثيدحب لمعن فيك : ليف

  امهنع هللا ىضر سابع نباف ءادج ةلهس ةلأسملا :انلق
 مل هنأ نظف هولك يبنلا مرحأ نأ دعب الإ اهجوزت هنأ ملعي مل
 ىلع ةيضقلا لقن يف دمتعا نوكيف «مارحإلا دقع دعب الإ اهجوزتي
 اذه نكل «بذكلا دمعتي مل سابع نبا نأ ملعن اننإف الإو «مهف ام

 )١( نابح نباو ؛(”9؟/5) دمحأ هاور )٤۳۸/۹( يقهيبلاو ؛؛؟30) )۲۱۱/۷(.



 6 تراش
 دجوي الو «فقوتلا بجو حجرم دجوي مل نإف - ٤

 . حيحص لاثم هل

 ‹صاخو ماع نيب ضراعتلا نوكي نأ :ثلاثلا مسقلا

 لا ءامسلا تقس اميف» : د هلوق : هلاثمو

5 0 
 ”(ةقدص سوا هسمخ نود اميف سيل :هلوقو

 ةيمويلا لاوحألا يف ىتح ًاريثك عقي اذهو ءةصقلا نم همهف يذلا

 . اذه لبق عقي مل هنأ نظن ءيشب انعمس اذإ

 الو امهنيب عمجلا نكمي الو ناضراعتم ناليلد دجوي ال ذإ

 .حيجرتلا الو خسنلا

 ماعلا صصخيف «صاخو ماع نيب ضراعتلا نوكي نأ) :هلوق

 يف مكحلا ىلع لدي ماعلا نأل < .نكمم امهنيب عمجلا انهف 15

 «مكحلا اذه نم دارفألا ضعب جرخُي صاخلاو «دارفألا عيمج

 . صاخ لولدم هل راص امهنم الك نأل «ضراعت ال :ندإ

 :هلوقو .«رشغلا ءامسلا تقس اميف» و د :هلوق

 : هلوق يف لوألا يف مومعلا ( «ةقدص قسوأ ةسمخ > نود امىف سىل»

 همومعب يضتقيف «مومعلا ديفي لوصوم مسا «ام» «تقس اميف»

 ىتح رامثلاو عورزلا نم ءانمسلا تفقس انف لك يف ةاكزلا بوجو

 .ماع هنأل «قاروألاو شيشحلاو هكاوفلا

 . (37”ص) مدقت )۲) . (٣ص) مدقت )1(



 تكتم اک دراعتلا

 اميف الإ ةاكزلا بجت الو «ىناثلاب لوألا صصخيف

 قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» :لوقي ىناثلا ثيدحلا نكلو

 اغير نالا ج ول ءايلقل لوألا ويحب انذخأ ولف ةد
 تیرا تاورضخو ةهكاف ناسنإلا ىنج ولو ةاكزلا تبجول ًادحاو
 يف :عونلا ؛ردقلاو عونلل لماش لوألا يف مومعلا نأ ينعي «ةاكزلا
 .ًاريثك مأ ًاليلق ناك ءاوس :ردقلاو ءءامسلا هيقست ءيش لك

 .«ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» :لوقي يناثلا نكل

 : نيهجو نم يناثلاب لوألا صَصخيف

 | :لوألا هجولا

 . عونلا : يناثلا هجولاو

 .قسوأ ةسمخ نع صقن اميف ةاكزلا بجت الف :ةيمكلا امأ

 قسوي يذلاو «قسوي ال اميف ةاكزلا بجت الف :عونلا امأو
 اههبشو هكاوفلاو تاورضخلا امأ «بانعألاو ليخنلاك «رامثلا وه

 .قسوت ال هذهف
 امك هللا همحر روث ابأ الإ ملعلا لهأ روهمج نأ ملعاو

 ماعلا دارفأ ضعب ركذ نإ :نولوقي  «مالسلا لبس» بحاص لاق
 بحاص اهركذ ةدعاقلا هذهو «صيصختب سيل ماعلا قفاوي مكحب
 .«ىقتنملا حرش» نم عضاوم ةدع يف «راطوألا لين»

 نم فصنلا ىلع يه له رفاكلا ةيد :ّيلع رم ام رخآ نمو
 يف درو هنأ كلذ لصأو ؟يباتكلاب صاخ وه وأ ًاقلطم ملسملا ةيد

 لقع فصن رفاكلا لقع» :امهدحأ ؛ناثيدح ةلأسملا هذه



 .هريغو ىباتكلا لمشت ةماع رفاكلا ةيدو

 اذه (نيملسملا لقع فصن باتكلا لهأ لقع) :هلوقو

 ىلع لمتشم «... رفاكلا ةيد) :لوألا نأ ‹ صيصختلا ىضتقي ال

 جرخأ هنإ :لوقن یتح لوألا فلاخي مل يناثلاف .ةدايزو يناثلا

 اذه :لاقو هريسفت يف يطيقنشلا اضيأ اذه ركذو 3 ضعب

 باوبأ يف يذلا ثيدحلا يف «مالسلا لبس» بحاص ركذو

 1 .قحأ وهف سلفأ دق لجر دنع هنيعب هلام كردأ نم» :رجَحلا

 ةوسأ اهعاب ىذلاف» :رخآ هجو ىلع درو ثيدحلا اذهو

 ال صيصختلا اذه نكل ‹ عيبلاب صيصختلا هرهاظف .'*”(ءامرغلا

 )  )1١ثيدح «رفاكلا ة ةيد يف ءاج ام باب «تايدلا باتك :يذمرتلا هاور 9

  (141۳)رفاكلا ةيد مك باب .ةماسقلا باتك : يئاسنلاو )۸/ ٤٥( نب ورمع نع

 ها هاا ع ټیک

 )٠١/ فنصملا يف قازرلا دبعو ؛(55١ /۴) ينطقرادلاو ؛(١۲۲ /۲) دمحأ هاور (۲)

 .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع (۲
 دجو اذإ باب «سيلفتلاو رجحلاو نويدلا ءادأو ضارقتسالا باتك :يراخبلا هاور (۳)

 :ملسمو (YYVY) مقر ثيدح .ةعيدولاو ضرقلاو عيبلا يف سلفم دنع هلام

 ‹ هيف عوجرلا هلف سلفأ دقو يرتشملا دنع هعاب ام كردأ نم باب «ةاقاسملا باتك

 .ةريره با ثيدح نم ؛,(١هه89) مقر ثيدح

 «هذنع هنيعب هعاتم لجرلا دجيف سلفي لجرلا يف باب .باتك :دواد وتا هاور )٤(

 .(9017) مقر ثيدح



 الف «هقفاوي لب مكحلا يف هفلاخي ال :ينعي «قباسلا مومعلا يفاني

 . صيصختلا ىلع ًالاد كلذ نوكي

 ؛ةبلطلا مركأ : الثم تلق ول .عقاولا ًاضيأ كلذ ىلع لديو
 نيب نم وهو  انالف مركأ :تلقو .اباتك مهنم دحاو لك طعأ

 .ةبلطلا عيمج يطعنف «صيصختب اذه سيلف ؛ اباتك هطعأ _ ةبلطلا

 مث .ًاباتك مهنم دحاو لك طعأ ؛ةلطلا مركأ : تلق ول نكل

 اذه نأل صيصخت اذهف ء«مهنم وهو ءاباتك انالف طعت ال :تلق

 . فلاخم مكحلا

 لئاسم اهتحت لخديو ءًاريثك ملعلا بلاطل ةديفم ةدعاقلا هذه
 يلحلا يف بجت ال ةاكزلا نإ :اولاق نيذلا ضعب نأ اهنم ةريثك

 :ةقرلاو :اولاق 'ارشعلا عبر ةقرلا يف» يي هلوقب اولدتسا
 اميف بجت ال اهنأ «ةقرلا يف» :هلوق موهفمف «ةبورضملا ةضفلا

 ظ .اهادع

 اذه نع اوباجأ «ىلحلا ىف ةاكزلا بوجوب اولاق نيذلاو

 ٠ نيهجوب

 نبا باوج اذهو «ةقر ىمست ًاقلطم ةضفلا نأ :لوألا هجولا
 يف ةلخادو ىلحلا يف ةبجاو ةاكزلا نإ :لاق ء«ىلحملا» يف مزح

 .جارخإلا ىلع ليلد الو .«ةقرلا يف» :هلوق

 اذه نكل ؛ًادقن نوكتل ةبورضملا ةضفلا وأ ءادقن نوكيل بورضملا

 . (7' ةا/ص) مدقت 0010



 6 ديس
 امهدحأ نيّضن نيب ضراعتلا نوكي نأ :عبارلا مسقلا

 ثالث هلف «هجو نم صخأو هجو نم رخآلا نم معأ

 . تالاح

 ( . هب صصخيف «رخآلاب

 قفاوي مكحب ماعلا دارفأ ضعبل ركذ هنأل ؛ صيصختلا يضتقي ال

 نولوقت متنأف ءصصخم هنإ :انلقو انلزنت ول :ًاضيأ لوقن مث

 ىمسي ال ربتلا نأل «مكنم ضقانت اذهو «ربتلا يف ةاكزلا بوجوب

 .ةقر وأ ًاقِرَو

 ءانركذ يتلا ةلثمألا عم لاثملا اذهب تئج انأ لاح لك ىلع

 ظ .ةدعاقلا ررقتتل

 . ضراعتلا نم (عبارلا مسقلا) :هلوق

 رخآلا نم معأ امهدحأ نيّصن نيب ضراعتلا نوكي نأ) :هلوق

 . هلثم كلذك يناثلاو (هجو نم صخأو هجو نم

 ءرخآلاب امهدحأ مومع صيصخت ىلع ليلد موقي نأ) :هلوق

 نم معأ امهدحأ) :انلوق ینعمو .هب لمعن نأ بجو ءرخآلا

 . صاخ :يناثلاو «ماع :امهدحأ :ناهجو



 صر 1۰ | تةراعتلا

 اورا توردو کنم نرو نيدو : ىلاعت هلوق : هلاثم

 :هلوقو .[ :ةرقبلا] فَ رهت هدأ ةر َّن ّنهسفنأب زت
 دوو حد

 .[4 :قالطلا] € هلم ّنْعَصي e ٍلاَمحْل 2

 لماحلا يف ةماع «اهنع ىفوتملا يف ذ ةصاخ . :ىلوألا

 .اهريغو اهنع

 اَجوْرَأ َنوُرَدَيَو منم نووي َنِدَلاَو# :ىلاعت ع pt :هلوق
 لإ انرظن ادإ :TE) ةرقبلا] # ارْكَعَو ره هر َّنهسفنأب نصي ر

 . لماحلا ريغو لماحلا ا : انلق «اًجوُرأ# : ةملك

 ةقرافملاب ةصاخ هذه :انلق 4ِنَوَمَوَتُي َنِذَلاَو# ىلإ انرظن نإو
 ةايحلا ىف نوكتو «ةافولاب نوكت ةجوزلا ةقرافم نأل «ةافولا يف

 انه ركُذ يذلاو «كلذ ريغو «بيعلل خسفلاب وأ علخلاب وأ قالطلاب
 .ةقرافم لك يف ةماع تسيلف «ةافولا يف ةقرافملا

 اهنع ىفوت اذإ ةأرملا نإ :انلقل ةيآلا رهاظب انذخأ ولو
 تاكا ارج ا عز يدا ةعيرا دمج نأ ايداع بجو اجو
 رشعو رهشأ ةعبرأ اهيلع ىضم اذإ : ينعي «لماح ريغ وأ ًالماح

 « تعضو ولو ةلعلا يهتس هل ةدضلا يضمن نأ لبقف .ةدعلا تهتنا

 .مومعلاب انذخأ ول اذه

 ٤(( :قالطلا] 4 َنْهَلْمَح َّنْعَصَي نأ هلأ لاما ُتدْوول) :هلوق
 تلو : هلوقف ؛لئاوح وا لماوح امإ تادتعملا نأ ملعن نحن
 يف ماع « وهل َنَعَصَي نأ# :هلوقو ءلماوحلاب صاخ *« ٍلاَمْخَلا

 . اهريغو اهنع ىفوتملا



 ا 22272277 2

 «لايلب اهجوز ةأفو دعب تعصضو ةيملسألا ةعيبس نأ كلذو

 ا نأ ا ىبنلا اهل نذأف

 . اهريغو لماحلا يف ةماع اهنع ىفوتملا يف ةصاخ ىلوألاف

 . اهريغو اهنع ىفوتملا يف ةماع لماحلا يف ةصاخ ةيناثلاو

 .ىرخألا صوصخ لباقي مومع اهيف ةدحاو لك تراصف
 ىرخألاب امهادحإ مومع صيصخت ىلع ليلدلا ماق اذإ :لوقنف
 . هانصّصخ

 (ةيناثلاب ىلوألا مومع صيصخت ىلع ليلدلا لد نكل) :هلوق
 لماحلا نأب :ةيناثلاب «لماحلا ريغو لماحلا :ىلوألا مومع

 فوتي مل وأ اهنع ىفوتم تناكأ ءاوس ء«لمحلا عضو اهتدع

 . اهنع
 اهجوز ةافو دعب تعضو ةيملسألا ةعيبس نأ كلذو) :هلوق

 رهشأ ةعبرأ تمتأ ام :يأ (جوزتت نأ ِهِلَي يبنلا اهل نذأف «لايلب
 ظ . ًارشعو

 صيصخت ىلع تلد ةنسلا نوكتف ءهيلع قفتم ثيدحلا اذهو

 تهتنا دقف اهجوز نفدي نأ لبق تعضو اهنأ ولف «ةيناثلاب ىلوألا
 نين تن اکل اعبر وأ انذلث وأ نيس وأ ت ت ولو «ةدعلا

 ع لمجلا ةع رثكأ لف. فالخ جف اخ تيقن ولو: هةذعلا

 نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو باب «نآرقلا ريسفت باتك :يراخبلا هاور )١(

 اهنع ىفوتملا ةدع ءاضقنا باب «قالطلا باتك ءملسم هاورو ؛(١١59) نهلمح

 )۱٤۸٥(. اهريغو اهجوز



 طراعتلا
 ند ا ا ل ااا ت

 «لمحلا حصو ىلإ لماحلا ةدع نوكتف اله ىلعو

 . اهريغ مآ اهنع ىفوتم تناك ءاوس

 ء نينس عبرأ لمحلا ةدم رثكأ نأ نوهشملاف ؟عضت ىتح مأ م

 توم دعب تلمح اهنأ نيبت دقف نينس عبرأ قوف تيقب ول هنأو
 .رخآ صخش نم اهجوز

 اهجوز تومي نأ لبق خفتنم اهنطبو ةنصحم ةأرملا تناك نإو

 ؛ تاونس عبس تيقبو اهنطب يف اهدلوب سحت يهو .«دحأ اهتأي ملو

 . اهجوزل سيل دلولا :نولوقي
 وه هنأ ملعتو اهنطب يف دلولا ماد ام هنأ حيحصلا نكل

 وأ «نينس سمخ وأ «نينس عبرأ تيقب ول ةدعلا يف اهنإف ءدلولا
 وأ «نينئس عست وأ «نينس ينامث وأ «نينس عبس وأ « نيئس تس

 تتبن دقو دلو مهضعب نأ ركذ ىتح «عنام كانه سيلف «نينس رشع

 . هنانسأ

 . يهقف اهثحب ةلأسملا هذه لاح لك ىلع

 ءاوس «لمحلا عضو ىلإ لماحلا ةدع نوكتف اذه ىلعو) :هلوق

 اذه دري مل ول نکل ءحضاو اذهو (اهريغ ما اهنع ىفوتم تناكأ
 ضراعتلا يف الإ ىرخألا مومعب صصخت ةدحاو لك :انلقل ليلدلا

 نع ناسنإلا تام اذإ اميف ضراعت اهيف ةيآلا هذه :ًالثم لوقنف
 لامك تدور :هلوق مومعب لمعلا نكمي الف «لماح يهو هتجوز
 او :هلوق مومعب الو ٤[ :قالطلا] € ملم َنْعَصِي نأ هلأ

 ادع رتل يأ عيسا نتي انتا ةفئتيت خس ةا
 .[؟5 :ةرقبلا]

 جورا َنورَدَيَو مكنم ووي َنِذَلاَو# :ىلوألاب تلمع نإ كنأل



 |۳ ت ا

 امهدحأ مومع صيصخت ىلع ليلد مقي مل نإو - ۲

 حجارلاب لمع رخآلاب
 الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :ِةِلك هلوق :كلذ لاثم

 .  «نيتعكر يلصي ىتح سلجي 0010

 نم لقال تعضوف [؟4 :ةرقبلا] € اَرْشَعَو رْبْشَأ َةَمِيرَأ ّنهسفنَأب نصيري  # g2ےس ےس رك ےک 4

 . # ٌَنهسْفنأب ب : ةيناثلا تلمهأ «رهشأ ةعبرأ

 ةتس دعب الإ عضت ملو رنا ةر :ةيآلا هذهب تلمع نإو

 . «ٍِلاَمّحْلا تلو :ةيناثلا تلمهأ : رهش
 ي يعوم امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع بهذ اذهلو

 دتعت ًالماح تناك اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا نأ ىلإ بلاط يبأ
 .دارفنا ىلع ةدحاو لك نيتيآلل ًالامعإ ؛نيلجألا لوطأب

 رهشأ ةعبرأ نم لقأل تعضوف اهجوز اهنع تام اذإ :ًالثمف
 اذإو ءًارشعو رهشأ ةعبرأ يمتت ىتح يرظتنا :اهل لوقنف ًارشعو

 ىتح يرظتنا :اهل لوقن تعضو امو رشعو رهشأ ةعبرأ تضم
 !هجولا اذه ىلع الإ نيتيآلاب لمعلا نكمي ال هنأل ؛ يعضت

 ‹لصألا وه  مهنع هللا يضر سابع نباو يلع هلاق امو
 :ةنسلاب المع كلذلا ةفلاخم ةنسبلا تاج اذإ نك

 الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :ِةلَي هلوق كلذ لاثم) :هلوق

 مومع :صوصخو مومع ثيدحلا يف («نيتعكر يلصي ىتح سلجي

 . لمعلا يف صوصخو «تقولا يف

 مقر ثيدح ؛ ىنثم ىنثم عوطتلا يف ءاج ام باب «فوسكلا باتك :يراخبلا هاور 69

 دجسملا ةيحت بابحتسا باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسمو ؛(۱۱۱۰)

 .ةداتق يبأ نع )۷٠١( مقر ثيدح ءامهتالص لبق سولجلا ةهاركو «نيتعكرب



 ضراعتلا س

 ‹سمشلا علطت ىتح حبصلا لعب ةالص لآ » :هلوقو

 . ''«سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص الو

 ‹«تقولا يف ماع دجسملا ةيحت يف صاخ لوألاف

 مكدحأ لخد اذإ» :ِةِلذ هلوق يف تقولامومعف
 يلصي ىتح سلجي الف «قلطملا نامزلل فرظ (اذإ)و «دجسملا
 :نيعكر

 يلصي ىتح سلجي الف» :ِةللَك هلوق يف لمعلا يف صوصخو
 .دجسملا ةيحتب صاخ «نيتعكر

 «سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالص ال» :هلوقو) :هلوق

 مومع هيف اذه («سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص الو
 ثيدحلا سكع ىلع «تقولا يف صوصخو «لمعلا يف
 .لوألا

 ريغ الو ببس تاذ ال «ةلفان الو ةضيرف ال :يأ (ةالص ال)

 ١ . ماع وهف ؛ببس

 رصعلا دعبو سمشلا علطت ىتح رجفلا دعب :صاخ تقولاو
 . سمشلا برغت ىتح

 دجو اذإ نكل .ءفقن دحلا اذهل ضراعتلا دنع هنأ ةقيقحلاو

 . حجارلاب انلمع حجرملا

 ,تقولا يف ماع دجسملا ةيحت يف صاخ :لوألاف) :هلوق

 بورغ لبق ةالصلا ىرحتت ال باب «ةالصلا تيقاوم باتك :يراخبلا هاور 0010

 تاقوألا باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسم هاورو ؛(0685) سمشلا
 .(۸۲۷) اهيف ةالصلا نع ىهني يتلا



oD ب 
 ةيحت لمشي ةالصلا يف ماع تقولا يف صاخ يناثلاو

 57 «لوألاب يناثلا مومع صيصخت حجارلا نكل

 دجسملا ةيحت لمشي ءةالصلا يف ماع تقولا يف صاخ :يناثلاو

 لخد دق هنأل «ىلص ىحضلا يف دجسملا دحأ لخد اذإف (اهريغو

 . نيثيدحلا ضراعي ملو ىحضلا يف دجسملا

 عولط لبقو حبصلا ةالص دعب ًاقلطم ًاعوطت عوطتي ماق نمو
 . نيثيدحلا دحأ ضراعي ملو «يلصي نأ هل سيلف سمشلا

 عولط لبقو حبصلا ةالص دعب دجسملا لخد اذإ نكل

 لوسرلا تيصع :انلق ىلص نإف «ضراعتلا لصح ذئنيحف «سمشلا

 لصي مل نإو .«سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالص ال» : هلوق يف

 الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :هلوق يف لب لوسرلا تيصع : انلق

 . «نيتعكر يلصي ىتح سلجي

 مومع (لوألاب يناثلا مومع صيصخت حجارلا نكل) :هلوق
 .«سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالص ال» :لمعلاب يناثلا
 الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :وهو لوألا صوصخب صصخي

 . «نيتعكر يلصي ىتح سلجي

 سمشلا عولط لبقو رجفلا دعب تلخد اذإ :لوقنف اذه ىلعو
 الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :هلوق مومع حجرألا نأل .لصف

 تسيل ةلأسملاف بوجولاب انلق اذإف ««نيتعكر يلصي ىتح سلجي

 ةيحت نأ روهمجلا هيلع يذلا وهو بابحتسالاب انلق اذإو «ةلكشمب
 | 000 ا ا



 ي لاا ا ال16 70

 ةالصلا مومع نع يهنملا تاقوألا يف دجسملا ةيحت زوجتف

 دق يناثلا مومع صيصخت نأل كلذ انحجر امنإو

 ةداعإو ةضورفملا ءاضقك ؛دجسملا ةيحت ريغب تبث

 .همومع فعضف «ةعامجلا

 مومع نع يهنملا تاقوألا يف دجسملا ةيحت زوجتف) :هلوق

 تبث دق يناثلا مومع صيصخت نأل كلذ انحجر امنإو .اهيف ةالصلا

 فعضف «ةعامجلا ةداعإو ةضورفملا ءاضقك دجسملا ةيحت ريغب

 ريغب رهظلا ىلص هنأ ركذ رصعلا ةالص دعب ًاصخش نأ ولف (همومع

 هححجر يذلاو . سمشلا برغت ىتح رظتنت الو لص : هل لوقنف ءوضو

 .مومعلا مرخناف .''"«اهركذ اذإ اهلصيلف» : يب لوسرلا لوق مومع

 كدجسم ىف رصعلا تيلص اذإف :ةعامجلا ةداعإ ًاضيأ كلذك

 .مهعم ايلصف ةعامج دجسم امتيتأ مث امكلاحر يف امتيلص اذإ»

 ةالص ىلصي ناك دقف ‹حبصلا ةالص دعب هلاقو .«ةلفان امكل اهنإف

 ام» :امهل لاقف لي لوسرلا نم ةبيه  امهصئارف دعرت امهب

 اذإ» :لاق .انلاحر يف انيلص :الاق .«؟سانلا عم ايلصت نأ امكعنم

 الو اهركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم باب ءةالصلا تيقاوم باتك :يراخبلا هاور )١(
 عضاومو دجاسملا باتك :ملسمو ؛(01/5) مقر ثيدح ءةالصلا كلت الإ ديعي

 مقر ثيدح ءاهئاضق ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب «ةالصلا

 . كلام نب سنأ نع 0



 ةعامجلا ةداعإب امهرمأف «عوضوملا يف صن اذهو «''”«ةلفان امكل

 .مومعلا مرخناف «حبصلا ةالص دعب

 اع يما :ةيناثلا ةبقنلا كيلع حتفنت ةبقن

 هلأ نإ ا هللا لاق اذهلو 6(كش الب فعضي اذكهو

 2 ٌصوصَرَم نيب ! رهن اَنَص و لیس ىف تليق تر
 . صارتي مل بقن ادإف [فصلا]

 لطب نسج 8ل ماعلا انآ ىلإ نيارشالا ضعي بعت ار
 ريغ مومعلا نأ ىلع لدي هصيصخت نأب كلذ للعو ءًايئاهن همومع

HY E Re 

 .لالدتسالا لطب سل ا ا ا هذه

 ادع اميف ًاّماع يقب صصخ اذإ مومعلا نأ حيحصلا نكلو
 راج يام ياو كن سيما جرخي ينعي - صيصختلا

 .رظنلاو لقعلا ىضتقم اذهو «حيحصلا وه اذه

 - هللا همحر - ةيميت نبأ مالسإلا خيش هركذ ام اضيأ كلذ ديؤيو

 ضعب يفو «''”«ةالصلا اورحتت ال» :ىهنلا ظافلأ ضعب ىف :لاق

 مث هدحو يلصي لجرلا يف ؤ ءاج ام باب .ةالصلا باوبأ باتك :يذمرتلا هاور )0010

 رجفلا ةداعإ باب :ةمامألا باتك : يئاسنلاو ؛(۲۱۹) مقر ثيدح «ةعامجلا كردي

 )1١/5"5( )١1655(. نابح نباو ؛هدحو ىلص نمل ةعامجلا عم

(Y۲)بورغ لثم ةالصلا ىرحتت ال باب .ةالصلا تيقاوم تاثك :يراخبلا هأاور  

 تاقوألا باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسم هاورو ؛(0886) سمشلا

 .(۸۲۸) اهيف ةالصلا نع ىهني يتلا



 دنع يلصي نأ هاهن هيب لوسرلا نأ ةسبع نب ورمع ثيدح ظافلأ

 دجسي ذئنيحو «ناطيشلا نرق دنع علطت اهنإ» :لاقو سمشلا عولط
 تيلص اذإ كنأل ءرافكلا ةهباشم ىهنلا ةلع لعجف «''"رافكلا اهل

 ببس دجو اذإف «رافكلاب هبشتم كنإ :لاقي امبر لاحلا هذه يف
 د لام نكي لر لاحالا الم لاز ةكاضلا هيلع ليحت
 نم ىلص لب «رافكلا ةقفاوم لجأ نم لصي مل لجرلا اذه : لوقنف
 . تدجو يتلا ةالصلا لجأ

 حجرن اننأ ةلأسملا هذه يف حجارلا لوقلا نأ :ةصالخلاو

 ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ) :هلوق يف تقولا مومع

 ةالص دعب ةالص ال) :هلوق مومع نأل كلذو .«نيتعكر يلصي

 نإو «مومعلا فعضي هصيصختو ءءايشأ ةدعب صصخ دق «حبصلا
 لك ىلإ مكحلا اذه يّدعن مث «حجارلا لوقلا ىلع هلطبي ال ناك
 . ببس تاذ ةالص

 نمو «يهنلا تاقوأ يف لعفت اهنإف ببس تاذ ةالص لكف

 : ليصفت اهيف ةراختسالا ةالص :لوقن نكل «ةراختسالا ةالص كلذ

 يف تناك نإو ءاهلصف يهنلا لاوز لبق توفي رمأ يف تناك نإف

 تسيل تقو يف اهكردت نأ نكمي هنأل ؛لصت الف توفي ال رمأ
 .مارحب هيف ةالصلا

 يهنلا تقو يف أضوت نمف «ءوضولا ةنس ًاضيأ كلذب قحليو
 حملا ةحانتتا كلاب ذارآ تل لفت ل ل لرقف يلعب

 نب ورمع مالسإ باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسم حيحص :رظنا )010(

 (ATY). مقر ثيدح «ةسبع



 ىلع ربصي الو جوزتم وهو ءرطفيل ناضمر راهن يف رفاس نمك

eلاق ءراهنلا يف هلهأب عتمتي نأ لجأ نم رفاسف  

 .رفسلا مرحيو رطفلا مرحي :ءاملعلا

eAصخرب صخرتي ال هنأ رفسلا ميرحتب  
 اذه نأل «مايأ ةثالث حسمي الو «نيتعكر يلصي ال :يأ ءرفسلا

 .ةصخرلا هب حابتست ال مرحم رفس

 كلذ ىلع لاتحاف «ةعامجلا ةالص نع فلختي نأ دارأ لجر

 مرحي اذهف ءدجسملا يتأي ال لصبلا لكآ نأ مولعمو «لصبلا لكأب
 .ةعامجلا ةالصل اكرات دعيو لكألا هيلع

 وهو «هاذأل ًاعفد فلختلاب رمأ امنإ هنأل ؛مرحي ال فلختلاو

 مثأو صاع تنأ :هل لوقنف «ةكئالملا ىذآو سانلا ىذآ رضح اذإ

 .دجسملا رضحت نأ نكمي ال نكلو «ةعامجلا كرتب

 رضحي الو «مثأي ال يهشتلل لصبلا لكأ نم نكلو

 هيلع رزو الو ةعامجلا رجأ هتوفيو «دجسملا

 ولو ءءوضولا ةنس ةالص ندتعا ءاسنلا ضعب :لئاق لاق ول

 ةريخألا ةعاسلا يف أضوتت ةعمجلا موي - ًالثمف - يهنلا تقو يف

 ؟سأب اذه يف لهف ءوضولا ةنس يلصت نأ ديرت اهنأ ةينب

 ‹يلصتل E تماد ام يهف نشا هيف اذه :لوقن

 يف ةالصلا ةدارإ وهو روظحملا لعفتل تأضوت اهنأ هانعمف

 3+ نايل براملا نيج ىلا عا ا ا ا

 .روظحملا لوزي



 و ۲۰ | مهداعتلا

 .اهيف ناضراعتي يتلا ةروصلا يف فقوتلاو ( هيف ناضراعتي

 رمألا سفن يف صوصنلا نيب ضراعتلا نكمي ال نكل

 6 ® ىلع ليل ) e e و( 3

 اي 2 ل ا

 ىلع امهدحأ مومع حجري حجرم الو (حجرم الو) :هلوق
 .رخالا

 ,هيف ناضراعتي ال اميف امهنم لكب لمعلا بجو) :هلوق
 لخد لجر :كلذ لاثم (اهيف ناضراعتي يتلا ةروصلا يف فقوتلاو

 اذه نأل «جرح الو يلصي نأ هل ىحضلا تقو يف دجسملا
 .ةالصلا ببس دجو دقو هيف يهن ال تقولا

 دجسملا ناسنإلا لخد ول :اهيف ناضراعتي يتلا ةروصلا امأ

 ذئنيح «هرمأي ثيدح هيفو «هاهنی ثيدح هيفف ءرصعلا ةالص دعب
 ال هنأ انضرف ول اذهو «فقوتلا بجي :لوقنف «ضراعتلا لصح

 قو

 رمألا سفن يف صوصنلا نيب ضراعتلا نكمي ال نكل) :هلوق
 انأجل امنإو (حيجرتلا الو خسنلا الو عمجلا هيف نكمي ال هجو ىلع
 ناصتلا هيف ضراعتي الاثم دجت ال اتال «قباسلا لاثملا ىلإ
 دجو ول هنأل ؛حجرم الو صيصختلا ىلع ليلد هيف سيل ًاضراعت
 الو «هجو نم وأ «هجو لك نم ناضراعتي ناليلد ةعيرشلا يف



 Cm درس
 .غّلبو نب لق هيَ لوسرلاو « ضقانتت ال صوصنلا نأل

 هللاو ‹«هروصقل دهتجملا رظن بسحب كلذ عقي دق نكلو
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 هذه يف لوقن اذهلو ‹ ليحتسم ءيش اذهو «نيبم ريغ ةعيرشلا

 . اهيف ناضراعتي يتلا ةروصلا e بجو :ةلأسملا

 اضفت reer حيجرت ار عمج الب راش

e rei re 
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 و رح E ورم و :هلوق

 كسلا روصق :يأ (ةروضقل تلا رالف يلا

 اناخأ ةفآلا نأل ؛ ؛ملعلا ي ىف هروصفو ءرظنلا یف هروصق لمشيل

 ليلق ناسنإلا نوكي دقف علا نم يتأت ًانايحأو مهفلا نم يتأت

 سيل نكل ملع هدنع نوكي دقو ‹عمجلا هجو فرعي الف «ملعلا

 دقو «هدنع ضراعتلا عقي ذئنيحو ‹عمجلا نع زجعيف مهف هدنع

 . فقوتلا بجو ضراعتلا عقو اذإ هنأ قبس

 : لقت ملو «فقوتلا بجي :لوقت اذامل :لئاق لاق ول نكل

 ؟لاؤسلا بجو



 لأسي نأ دب الف ىماعلا امأ ءدهتجملا يف مالكلا نأل :لوقن
 مهدنع ماوعلا نأ عم ‹ ضراعتت مل مأ هدنع ةلدألا تضراعت ءاوس

 .ءاملعلا دنع تسيل كاردإ ةوق نايحألا ضعب

 ةئرتسلا هلجر عطقت ةيناثلا يفو ‹ىنميلا هذب عطقت قرسي ام لوأ

 «ىنميلا هملق عطقت ةعبارلا ىفو :ىرصبلا هذب عطقت ةثلاثلا ىفو

 !لتقي ةسماخلا يفو

 ؟قرسي فيكف هتعبرأ تعطق اذإ :ىماعلا لاقف

 هيلإ نطفتي الو ءىشل نطفتي ًانايحأ يماعلا نأ دصقلاو
 .ردان اذه نأ الإ «ملاعلا

 ليلد «دحاأو لحم ىلع ناليلد دراوت ادإ :لئاق لاق ول

 مايص نع يهنلا لثم كلذو «مدقي امهيأف «عنملل ليلدو باجيولل
 لجر الإ ‹ نيموي وأ مويب ناضمر اومدقت ال» : ثيدحو ‹كشلا موي

 .''"«همصيلف اموص موصي ناك

 امأو ءناضمر نم هرابتعاب كشلا موي موص عونمملا :لوقن
 E هرابتعاب ًاقلطم موصلا وهف هنع يهنملا

 ًاطايتحا هماصف رتق وأ ميغ هيف نابو كشلا موي ناك اذإف
 لک اعيش اذه نم نست الو «هنع ىهنملا اذهف «ناضمرل

 ىتح ساب الف عوطتي نأ هتداع نم ناكو .عوطتلا ةينب هماص

 نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال باب «مايصلا باتك :ملسم هاور )010(

.)0١85( 



 نأ هتداع نم ناك نم الإ هموصي ال «نابعش نم نيرشعلاو عساتلا

 .مويلا اذه موصي

 نم ًاموي قفاوي دقو «هتاذل هنع يهنم ديعلا :ليق ول نكل

 ؟هموص ناسنإلا ةداع

 «ةنس نينثالا موي موص نأل «ضراعت كانه سيل :باوجلاف

 . مارح ديعلا موي موصو
 ‹طوحألاب لمعن :فقوتلا لدب لوقن ال اذامل :ليق ولو

 بجومو «رظاحلاب لمعن رظاحو حيبم اندنع ناك اذإ :الثمف

 ؟مظعأ يهنلا بناج نأل ؛مرحملاب لمعن مرحمو
 ءرمألا نم مظعأ يهنلا سيل :لوقن نأ باوجلاف

 لخد املو «ةعمجلا موي ةبطخلا يف مالكلا نع ىهن ةي لوسرلاف

 فرعن نأ بجيو ءرمأو يهن ضراعت انهف ‹يلصي نأ هرمأ لجرلا

 اهلك مالسإلا ناكرأ تناك اذهلو ‹يهاونلا نم دكوأ رماوألا نأ

 سيل كرشملاف كرشلا امأ «يهن نكر مالسإلا يف سيلو ءرماوأ

 . الصأ مالسإ هعم

 ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ» :لكك يبنلا لاق اذامل :ليق ولو -

 .'''«هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإو «متعطتسا

 هب رومأملا امأ كرت هنأل ؛هيلع ردقي لك ىهنلا نأ ببسلاف

 .ناسنإلا هن س كاف ‹ لعف وهف

 را هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب ‹ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك : يراخبلا هاور 23(

 . (ITTY) رمعلا ىف ةرم جحلا ضرف باب .جحلا باتك : ملسم هاورو ؛(۷۲۸۸)



 ةلدآللا ۲ د رتلا

 a نيب بيترلا يو ةلدألا نيب بيترتلا كلا قار
 عامجإلاو ةنسلاو باتكلا) ةقباسلا ةلدألا تقفتا اذإ

 9000 .مكح ىلع (سايقلاو

 نيب ضراعت عقو اذإ :ينعي (ةلدألا نيب بيترتلا) :هلوق
 - انفلسأ امك  اذهو «بابلا اذه نم ذخؤي همدقن يذلاف «ةلدألا
 اذإ هنأل ؛هب ذخألا بجو عمجلا نكمأ نإف «عمجلا نكمي مل ام

 نكل ءصوصنلا عيمجب انلمع صوصنلا نيب انعمجو عمجلا نكمأ
 دنع ًالوأ بجي اذهلو .حوجرملاب لمعلا انيغلأ دقف انحجر ول
 ال هنإف نكمي مل اذإف ءصوصنلا نيب عمجلا لواحن نأ ضراعتلا

 . حيجرتلا نم دب
 عامجإلاو ةنسلاو باتكلا) ةقباسلا ةلدألا تقفتا اذإ) :هلوق

 دجوي اذهو «هيف لاكشإ الو هب ذخألا بجو (مكح ىلع (سايقلاو
 اهيلع قباطت ماكحأ دجوي هنأ يأ ءرثكألاب سيل هنكلو ًاريثك
 . سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب مكحلا اذه دجو اذإ نكلو
 باتكلا ىلع دنتسملا عامجإلا كلذ ليلدو :لوقن لهف «سايقلاو
 عامجإلاو ةنسلاو باتكلا كلذ ليلد :لوقن وأ ؟سايقلاو ةنسلاو

 . سايقلاو

 عطقل عامجإلا ركذن :لاقو .«لوألا ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ
 ردقي ال ءهيلع عمجم اذه :ليق اذإ سانلا نم ًاريثك نأل ؛عازنلا
 ذخأ سايقلاو ةنسلاو باتكلا هيلع لد :ليق اذإف .فلاخي نأ



 ةلدآألا نيب بيترتلا
 سس س

 س س

 ىلع لدت ال ةنسلاو ءاذك ىلع لدي ال باتكلا :لاقو «ضراعي

 . اذك

 : يهو «ةيناثلا ةرابعلا لمعتسن اننأ كش الب حيحصلا نكلو

 .(سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هيلع لد)

 ةنسلاو باتكلا هيلع لد عيبلا زاوجف «عيبلا كلذ نمو

 ىلاعت هلوقل عامجإلاب زئاج عيبلا :لوقن الو «سايقلاو عامجإلاو
 .هيلإ وعدت ةجاحلا نالو ءاذك لكك هلوقلو ءاذك

 هرم امك لصأب عرف قاحلإ امإ :ةلدألا باب يف سايقلاو

 هنأل ؛هرابتعاب ةعيرشلا تدهش يناعملا نم ىنعم نوكي نأ امإو

 نأ ينعي نکل < «لصأب عرف قاحلإ ينعي ال سايقلا :لاقي انايحأ

 نم الدب «رظنلا» Î ىمسيو «هرابتعاب دهشت عرشلا دعاوق

 يا
 ےس ےک عل

 ا ٌلحأو# :ىلاعت هلوق يف باتكلا هيلع لد عيبلا :ًالثمف

 نطاوم يف ةنسلا هيلع ا «[؟ا/ه :ةرقبلا] اربا 7 عيل

 لكف نالجر عيابت اذإ E 5 ١"(رايخلاب ناعيبلا» : لثم ا ةريثك

 .رايخلاب امهنم دحاو

 هيف سيلو «عيبلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقف :عامجإلاو

 هابتشال اهيف نوعزانتي عورفلا ضعب دجوت دق نكل ؛ًادبأ عزانم
 . سانلا ضعب ىلع اهئافخو ةلدألا

 ثيدح ءاحصنو امتكي ملو ناعيبلا نيب اذإ باب «عويبلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 مقر ثيدح «نايبلاو عيبلا ىف قدصلا باب ‹عويبلا باتك : ملسمو (14V) مقر

 .(6١؟)



 نس س سس ةلدآلا ٠ بيكثترتلا
 . هتابثإ بجو «ضراعم ريغ نم اهدحأ درفنا وأ

 . عمجلا بجو عمجلا نكمأو تضراعت نإو

 .هطورش تمت نإ خسنلاب لمع عمجلا نكمي مل نإو

 . حيجرتلا بجو خسنلا نكمي مل نإو

 ةيعاد ةجاحلا نأ كلذو ؛حيحصلا رظنلا هانعم :سايقلاو
 ىلإ جاتحت تنأو كعم ءيش ىلإ جاتحأ آلثم انأف «عيبلا زاوج ىلإ

 ةوقلاب كنم هتذخأل ةعيابملا الولو «ةعيابملا نم دب الف «يعم ءيش
 اسفل ةسنلاو وعلا و ا

 يف هريظن ةنسلا نأ عم باتكلا نومدقت اذامل :لئاق لاق اذإف
 ؟ليلدلا

 ال ةلالدلا يف عزاني امنإف عزانم دجو نإ باتكلا نأل :لوقن
 دقف عزانم دجو اذإ ةنسلا نكلو «يعطق توبثلا نأل ؛توبثلا يف
 .ميدقتلاب ىلوأ باتكلا ناك كلذل «ةلالدلا يفو توبثلا يف عزاني

 ىلع مدقي ال نكل «سايقلا ىلع مدقي عامجإلا نأ حيحصلاو
 .ةنسلاو باتكلا

 هذه هيلع تقفتا ماكحألا نم مكحل لدتسن امدنع :نذإ
 ةنسلاو باتكلا وهو ءاهنم مهألاب ادت انئإف :ةعبرألا لوألا

 . سايقلاو عامجإلاو

 نإو «هتابثإ بجو ضراعم ريغ نم اهدحأ درفنا وأ) :هلوق
 لمع عمجلا نكمي مل نإو ءعمجلا بجو عمجلا نكمأو تضراعت
 : نذإ (حيجرتلا بجو خسنلا نكمي مل نإو ء«هطورش تمت نإ خسنلاب



 ا ةثدألا نيب بيترتلا

 :ةنسلاو باتكلا نم حجريف

 نم مكح ىلع ةعبرألا ةلدألا هذه تقفتا اذإ :ىلوألا

 .هب لخأ ضراعم نود مكحلاب اهدحأ درفنا اذإ :ةيناثلا

 .هب ذخأ عمجلا نكمأو تضراعت نإ :ةثلاثلا

 نإف «خسنلاب لمعنف عمجلا نكمي ملو تضراعت نإ :ةعبارلا

 .ةلدألا

 قرفلاو (رهاظلا ىلع صنلا :ةنسلاو باتكلا نم حجريف) :هلوق

 هيلع صوصنملا ريغ لمتحي ال صنلا نأ :وه رهاظلاو صنلا نيب

 .رهاظلل تاحج رلاف «ناحجرلا عم نكلو هريغ لمتحي ام رهاظلاو

 . المجم راص حيجرتلا نكمي مل نإف

 اضن ءاكحألا نع كج ىلع ةا وأ ها لا لو ان

 ءيشلا اذه ىلع لدي ةنسلاو باتكلا نم رخآ ليلد ءاجو ءًاحيرص

 . صنلا مدقنف ا ال ًارهاظ

 كانه نكي مل ولو ءلالدتسالا يف ًاضيأ كلذ لعفيو

 .ةضراعم

 اهيف دروو صاخ ثيدح اهيف درو .ىلحلا ةأكز : كلذ لاثم

 : ماع ثيدح

 دي يفو ويى يبنلا تتأ يتلا ةأرملا ةصق يف صاخلا صنلاف



 ةلدألا نيب بيترتلا اک

 .لوؤملا ىلع رهاظلاو

 ةاكزلا جارخإب هي يبنلا رمأف ءبهذ نم ناتظيلغ ناتكسم اهتنبا
 . ''”ةاكزلا ٍدؤت مل اذإ رانلاب اهدعوت ثيح ءامهنع

 ال ةضف الو بهذ بحاص نم ام» ْ:ِِكَي هلوق ماعلا صنلاو

 هنيبجو هبنج اهب ىوكيف .منهج ران يف اهيلع يمحأف «ران
 .''”(هرهظو

 صاخلاب أدبن ةلأسملا هذه يف مكحلا تابثإل لدتسن امدنع

 :لوقي نأ ضراعملل نكمي ماعلا نإ ذإ «عوضوملا يف صن هنال
 ءيشلا اذه صحي يذلا صنلا نحل ءاذكل اذك همومع نم جرج

 يف عازنلا نكمي ناك اذإ هتوبث يف الإ هيف ةعزانملا نكمي ال هنيعب
 . هتوبث ۵ھ

 ءيشلا ىلع لدي يذلا : رهاظلا (لوؤملا ىلع رهاظلاو) :هلوق

 .ةرهاظ ةلالد

 . ليوأتب اهيلع لدي لوؤملاو

 طرش يلولا نأ هرهاظ ««يلوب الإ حاكن ال» :انلق ول الثمف
 . حاكنلا ةحصل

 باتك :دواد وبأ هاورو ؛(۷۹٤۲) يلحلا ةاكز باب «ةاكزلا باتك :يئاسنلا هاور (1)
 )١651(. يلحلا ةاكزو وه ام زنكلا باب «ةاكزلا

 ثيدح نم (4۸۷) مقر ثيدح «ةاكزلا عنام مثإ باب «ةاكزلا باتك :ملسم هاور )۲)
 .ةريره 5



 ۲۹ ةلدألا نيب بيترتلا

 يفن اذه نإ :لاقو «يلوب الإ لماك حاكن ال :لئاق لاق اذإف

 ىلع رهاظلا مدقنف «ءلوؤملا وهو ءرهاظلا فالخ اذهف «لامكلل

 .ل الدتسالا ةيفيك يف اذهو «لوؤملا

 يناثلاو ءًارهاظ ةلأسملا ىلع لدي امهدحأ ناصن انءاج ولو

 .رهاظلاب انذخأ «ًاليوأت اهفالخ ىلع لدي

 ظفللا هيلع لد ام :قوطنملا (موهفملا ىلع قوطنملاو) :هلوق

 .هقوطنمب مكحلا ىلع لاد امهدحأ ءناّضن ضراعت اذإف

 نل كلذو ‹قوطنملا انبَّلغ ‹هموهفمب مكحلا ىلع لاد يناثلاو

 قوطنملا هيف قفتي ام يهو «ةدحاو ةروصب قدصي موهفملا

 ولا

 ‹'«ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ» : ب هلوق كلذ لاثم

 ريثك ءام لح أدإف 00 سجني مل نيتلق ءاملا غلب اذإو» :هلوقو

لا الك ىلع روهط وهف هريغت ملو ةساجن هتباصأ
 نإ كنأل ؛ ؛نيظفل

 .؟ءيش هسجبني ال روهط ءاملا» :هقوطنمف لوألا مومعب تذحخأ

 تنخأ نإو ءارؤيط نوكيف هريغت ملو ةساجن هتباصأ روهط اذهف

 ٠ءيش هسجني ال ءاملا نأ ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ باتك :يذمرتلاهاور )١(

 «ةعاضب رثب يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك :دواد وب أو )7( مقر ثيدح

 ١(. 77/5 /1) ةعاضب رسب ك باب ‹هايملا باتك : يئاسنلاو 7)4( مقر ثيدح

 وبأو ؛)¥) مقر ثيدح «رخآ هنم باب .ةراهطلا باوبأ باتك :يذمرتلا هاور )۲)

 .() مقر ثيدح «ءاملا نم سجني ام باب .ةراهطلا باتك :دواد



 دالا نيب بينرتل ۳۰ ا ةلدآلا ا

 . يفانلا ىلع تبثملاو

 نوكيف «ريغتي ملو نيتلق غلب دق اذهف «نيتلق ءاملا غلب اذإ» : يناثلاب
 .ًاروهط

 مدقنف «ريغتي ملو ةساجن هتباصأف نيتلقلا نود ناك اذإ نكل
 .«ءيش هسجني ال روهط ءاملا» :قوطنملاف .موهفملا ىلع قوطنملا
 غلبي مل اذإ :هموهفمف ء.«سجني مل نيتلق ءاملا غلب اذإ» : موهفملاو
 . اسجن ناك

 ىف تعقو ىتلا ةروصلا هذه لمشي قوطنملا نإ :لوقنو
 نأل ؛«سجني مل نيتلق ءاملا غلب اذإ» :هلوق يف ةفلاخملا موهفم
 وهف نيتلقلا نود ناك اذإ :يهو ةدحاو ةروصب قدصي موهفملا
 ال روهط ءاملا» :هلوق نأل «قوطنملا قباطت ةروصلا هذهو «سجن
 امإو عامجإلاب امإ «سجن وهف ةساجنلاب ريغت اذإ ءيش هسجني
 . حص نإ ةمامأ يبا ثيدحب

 . ملع ةدايز هعم تبثملا نأل (يفانلا ىلع تبثملاو) :هلوق
 ءهمدع دهاش هنأل ال «هملع مدعل ءيشلا يفني دق يفانلاو

 تبثملا مدقن :لوقن اذهلو ءءيشلا عوقوب هملعل تبثي تبثملاو
 ثيدح انءاج اذإف «هب ذخؤيف ملع ةدايز هعم نأل ؛يفانلا ىلع
 تسشملاف «هعوقو تبثي رخآ ثيدح انءاجو «ءيشلا اذه عوقو يفني
 . يفانلا ىلع مدقم

 هيلإ بهذ ام اهنمو «عبتتلاب ذخؤت ةنسلا يف ةريثك ةلثمألاو
 درو ثيح «ةجحلا يذ رشع مايص يف - هللا همحر  دمحأ مامإلا
 : ناثيدح كلذ يف هيَ يبنلا نع

 : يناثلاو ءاهموصي هيب لوسرلا نوكي نأ يفن هيف :امهدحأ



 —۳) ةلدألا نيب بيترتلا
 لح يجب( 2“ #ا“؟“ 7 1 >>> ++ح ج77

 لقانلا عم نأل ؛هيلع يقبملا ىلع لصألا نع لقانلاو

 . ملع ةدايز

 ثيدحلاب هللا همحر  دمحأ مامإلا ذخأف ءاهموصي هنأ تابثإ هيف

 لقانلا عم نأل ءهيلع يقبملا ىلع لصألا نع لقانلاو) :هلوق

 .لصألا ىلع قبم امهدحأ :ناليلد دجو اذإ ىنعي (ملع ةدايز

 لصألا ىلع لد يذلا نأل ؛لصألا نع لقانلا مدق «لقان يناثلاو

 نع لقان َءيش ىلع لد كلذو .دوجولا وهو لصأ ىلع ىنب

 .ملع ةدايز هعمف ؛لصألا

 تنب ةرسب ثيدحو يلع نب قلط ثيدحب كلذل اولثمو

 .ناوفص

 يناثلاو «لصألا ىلع قبم امهدحأ «ناثيدح اندنع :اولاق

 هركذ سم نم» :ةرسب ثيدح ىف هلوقف «لصألا نع لقان

 : يلع نب قلط ثيدح يف هلوقو «لصألا نع لقان “«أضوتيلف

 نال «لصألا ىلع قبم اذه فام ةعضب وه امنإ ءال»

 نع لقان هنأل ؟ةرسب ثيدح اوحجرف ءضقنلا مدع لصألا

 . لصألا

 بابامهيف يرجي ال نيثيدحلا نيذه نأ يدنع نكلو

 :ناهجو

 .(09ص) مدقت (۲) .(097ص) مدقت (۱)



 ب شا لجل 7)- ةلدألا “اب بترتلا

 يفن ىلع يلع نب قلط ثيدح لمحن نأ :لوألا هجولا

 اذإ :لوقن نأب «بابحتسالا تابثإ ىلع ةرسب ثيدحو .بوجولا
 نكمأ اذإو . بحتسي نكلو هيلع بجي ال ءوضولا نإف هركذ سم

 ىلع ةرسب ثيدح انحجر ول اننأل .ميدقتلل ةجاح الف عمجلا

 .قلط ثيدح ءاغلإ مزل قلط ثيدح

 اذإ ام ىلع ىلع نب قلط ثيدح لمحي نأ :يناثلا هجولا
 .ةوهشل هسم اذإ ام ىلع ةرسب ثيدحو .ةوهش ريغل هسم

 ال ةلعب هللع ةي لوسرلا نأ هدبؤي ©« نسح هجو ًاضيأ اذهو

 ليلعتلا اذهو .«كنم ةعضب وه امنإ» :هلوق ىهو ءاهضاقتنا نكمي

 موي ىلإ هب للعملا مكحلا ىقبي نأ يضتقي ةمايقلا موي ىلإ يقابلا
 نم ةعضبلا سمك كركذ تسسم اذإ كنأ ىلإ ريشي هنكل «ةمايقلا
 دوجو لمتحي يذلا سملا هتسسم اذإو .كيلع ءوضو الف كمسج

 ىلإ ريشي «ةعضب وه امنإ» :هلوق نأل ءءوضولا كيلعف ضقانلا
 .اذه

 وأ كدي تسسم ول امك راص ةوهش ريغل هتسسم اذإ :ىنعي

 هايإ كسم راص ةوهشل هتسسم اذإ نكل .ءيشب مزلت الف كلجر

 «ثدحلا ثودحل بجوم اضيأ وهو ءءاضعألا ةيقب سم فلاخي

 .رعشي نأ ريغ نم ناسنإلا يذمي نأب

 ًادبيف لستغي ناك ليي لوسرلا نأ كشن ال اننأ هديؤيو
 امك لستغي يذلا نأ بلاغلاو «كلذ دعب أضوتي ال مث ءوضولاب



 حادا ةلدآألا نيب بيترتلا

 ريغ ىلع - صصخي مل يذلا وهو  ظوفحملا ماعلاو

 . ظوفحملا

 عاصلاب لستغي  ليلق ءام نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لستغي

 نأل ؛اهلك هئاضعأ سم ىلإ جاتحي هنأ  مالسلاو ةالصلا هيلع

 مسجلا لمشي مل الإو مسجلا ىلع كدي دمت نأ دب ال ليلقلا ءاملا

 ىتح هيديب ذخأي هنوكو «مالسلاو ةالصلا هيلع هرعش ةرثك عم «هلک

 يفكي فيك :ناسنإلا لاقل ثيدحلا ةحص الول ينعي سار يوري

 ثالث هسأر ىلع ضيفي هنأ عم هلك هيي لوسرلا ندبل دحاو عاص

 ؟هترشب يوري امدعب تارم

 يذلا نإ :لوقنو ءاذهب قدصنو نمؤن نحن لاح لك ىلع

 .ريزغلا

 يف هيي لوسرلا نأ رهاظلا نإ :لوقأ لاح لك ىلع

 دري ملو ءءاملا اهلمشي ىتح هئاضعأ عيمج سمي ةلاحلا هذه

 هجولا ديؤي اذهو «لاستغالا دعب ًاضوتي ناك هنأ لک هنع

 ءةرسب ثيدحو يلع نب قلط ثيدح نيب عمجلا يف يناثلا
 .ملعأ هللاو

 ريغ ىلع - صصخي مل يذلا وهو  ظوفحملا ماعلاو) :هلوق

 نونعيو «ظوفحم امهدحأ ناّماع ضراعت اذإف (ظوفحملا

 صيصختلا لوخد نأل ؛صيصختلا هلخدي مل يذلا :ظوفحملاب

 «فعضيف ةنبللا هنم طقست يذلا روسلا ةلزنمب «هملثي ماعلا ىلع

 ماعلل صيصختلا لخد اذإ هنإ :لوقي نييلوصألا ضعب نإ ىتح



 بجوم هدارفأ ضعب جورح نال ؛مومعلا ىلع هتلالد تلطب

 ةدارإ لامتحا دجو اذإو «ىرخألا دارفألا ضعب جورخ لامتحال
 . ماعلا ةدارإ تلطب صاخلا

 ىف ةجح ىقبي صصخ اذإ ماعلا نأ حجارلا لوقلا نكل
 .قحلا وه اذهو «صيصختلا ةلأسم ىف الإ مومعلا

 مل ظوفحم امهدحأ :ناّماع ناليلد اندنع ضراعت اذإف
 مدقن - صيصختلا هلخد هنأ : يأ - ظوفحم ريغ يناثلاو ‹ صصخي

 هنأ ىلع ليلد صيصخت ريغ نم همومع ىلع ءءاقب نأل .ظوفحملا

 الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :ِْكَك لوسرلا لوق كلذ لاثم
01) 

 :٠ «نيتعكر يلصي ىتح سلجي

 ."”«سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص ال» :هلوقو

 دجسملا مكدحأ لخد اذإ» مومع :نامومع نآلا اندنع
 ال» .مومعو «تقو لك لمشي «نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف

 ءةالص لك لمشي «سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص

 نسمشلا عولط لبقو حبصلا ةالص دعب دجسملا لجر لخد اذإف

 («نيتعكر يلصي ىتح سلجي ال» :ثيدحف «ضراعتلا عقو ذئنيح

 نع هاهني «حبصلا لعب ةالص ال» :ثيدحو .ةالصلاب هرمأي

 . ٦۱( ٤ص ) مدقت )۲( . ( ٦۱۳ ص ) مدقت )(۱)



 ةلدألا نيب بيترتلا
 س س

 وهف همومع يف صصخي مل امهدحأ ناك اذإف ؛ةالصلا

 ف

 يلصي ىتح سلجي الف دجسملا 37 لخد اذإ» :مدقيف

 الإ ًائيش هنم كك يبنلا نثتسي مل «ظوفحم ماع اذه نأل «نيتعكر

 ءيلصي ال هنإف ةعمجلا م بيطخلا لوخد يهو «ةدحاو ةلاسم

 يدي نيب ةمدقملاك ربتعت ةبطخلا ناب هنع باجي نأ نكمي اذهو

 لخد اذإ لجرلا نأكف «ةالصلا يدي نيب ةمدقم ىهف «ةالصلا

 الفلا دلا اها + انفو: نتا ق يو
 ديري مارحلا دجسملا ناسنإلا لخد اذإ امب ًاضيأ صخو

 انقيأ اذهو «نيتعكر يلصي الو «فاوطلاب أدبي هنإف «فاوطلا

 اشا فاوطلاو «ةالصلاك فاوطلا نإ :لاقيف هنع باجي نأ کمی

 . ماقملا فلخ ناتعكر هنم غارفلا دعب هل عرشي

 هيف نأ دجنف ء(حبصلا ةالص دعب ةالص ال» :ثيدح امأ

 :اهنم «ةريثك تاصيصخت

 هنإف ةعامج دجسم رضح مث حبصلا ناسنإلا ىلص اذإ :ًالوأ
 نيذللا نيلجرلا ثيدح :ليلدلاو «سمشلا عولط لبق ولو يلصي

 يف فيخلا دجسم يف يلصي وهو هيب لوسرلا ىلإ امهب ءيج

 نأل ؛ِهلكك هللا لوسر نم ةبيه امهصئارف دعرت امهب ءيجف «ىنم
 هطلاخ نمو «ةميظع ةبيه هلف «هباه ةهادب هآر نم ناك يي يبنلا

 . هبحأ

 اي :الاقف .«؟انعم ايلصت نأ امكعنم ام» :امهل لاقف

 مث امكلاحر يف امتيلص اذإ» :لاق ءانلاحر يف انيلص «هللا لوسر



 دالا نيب بيترتل | ۳٦ ةلدآلا سىت رتلا

 .هنود ام ىلع رثكأ هيف لوبقلا تافص تناك امو

 :نذإ ء'«ةلفان امكل اهنإف ٠ مهعم ايلصف ةعامج دجسم امتيتأ
 . احضاو ًاصيصخت مومعلا اذه صخ

 نيتعكر يلصي «يهنلا تقو يف ناسنإلا كال اانا
 . صيصخت ًاضيأ اذهو 0 فلخ

 رهظلا ةنس نإف ءرصعلاو رهظلا نيب ناسنإلا عمج اذإ : ًاثلاث
 . صيصخت اذهو ءرصعلا دعب ىلصت ةيدعبلا

 تقو يف اهركذو ةضورفم ةالص ناسنإلا تتاف اذإ اعنا
 . اهيلصي يهنلا

 .يناثلا مدقن ذئنيحو ءاذه يف تدجو تاصيصختلا :نذإ

 . لقأ هصيصختف صصخ هنأ ردق نإو ‹صصخي مل يناثلا نأل

 اذهو (هنود ام ىلع رثكأ هيف لوبقلا تافص تناك امو) :هلوق

 ظ . ظوفحملاو ذاشلا ثيدحلا يف دجوي

 ًافلاخم ةقثلا هاور ام ذاشلا نأ حلطصملا يف انيلع رم
 ايور نايوار اندنع ناك اذإف ءاظفح وأ ًاددع هنم حجرأ وه نمل

 فلاخي هجو ىلع هاور امهنم دحاو لك ءاثيدح خيش نع
 ءًاظفح رخآلا نم ىوقأ امهدحأ نكل «ةقث امهنم لكو .رخآلا
 وأ هرهص نوكي نأ لثم .ثيدحلا هنع ايور يذلا خيشلاب سمو

 نبا نع عفان لثم  همداخ وأ هيخأ نبا وأ همع نبا نوكي نأ

 نم رثكأو ىوقأ هيف لوبقلا تافص نأل ؛يناثلا مدقن انهف  رمع
 .رخآلا

 )١( مدقت )ص5١5(.



 003 ةلدآلا نيب بيترتلا

 .هريغ ىلع ةصقلا بحاصو

 . ينظلا ىلع يعطقلا : عامجإلا نم مدقيو

 «هريغ نم اهب ىردأ هنأل (هريغ ىلع ةصقلا بحاصو) :هلوق

 يف هفلاخي اثيدح هريغ ىورو «ًائيدح ةصقلا بحاص ىور ولف

 تعقو ةصقلاو ءاهب ىردأ هنأل ؛ةصقلا بحاص مدقن ءةصقلا سفن

 بحاص :لثملا يف لاقي اذهلو ءاهطبضب ىلوأ كش الب وهف «هيلع

 ىردأ ةكم لهأ :رخآلا لثملا ىف لاقيو «هيف يذلاب ىردأ تيبلا

 ۰ ااش
 لئ يبلا نأ  امهنع هللا يضر - سابع نبا ىور : كلذ لاثم

 . مرحم وهو ةنوميم جوزت

 سابع نبا ةلاخ  اهنع هللا يضر - ثراحلا تنب ةنوميمو
 : يأ - لوسرلا عفار وبأو «لالح وهو اهجوزت هيب يبنلا نأ تور

 .لالح وهو اهجوزت هنأ ىور ةي لوسرلا نيبو اهنيب  ةطساولا

 .ةصقلا ةبحاص اهنأل «ةنوميم ةياور مدقنف

 يف اهنأل - سابع قنا ةتاور حجر نم بهذ اذهلو

 نأ ىلإ - ملسم حيحص يف اهنأل - ةنوميم ةياور ىلع - نيحيحصلا
 .هصئاصخ نم كلذ لعجو ءم لوسرلل الإ مارح مرحملا حاكن

 «هنم ىوقأ وه ام الول هصئاصخ نم وه «معن :لوقن نحنو
 . امهنيب ريفسلا عفار يبأ ثيدحو ءاهسفن ةنوميم ثيدح وهو

 انيدل ناك اذإف (ينظلا ىلع يعطقلا عامجإلا نم مدقيو) :هلوق
 اهيف عامجإلا ةيناثلاو «يعطق اهيف عامجإلا امهادحإ :ناتلأسم

 ناك ام نأل ؛ًايعطق اهيف عامجإلا ناك ام مدقنف ءاتضراعتو «ينظ



 ةلدألا نيب بيترتلا 3=

 يعطق ليلد دجو اذإف «هليلد نم كش يف نحنف ًاينظ هيف عامجإلا
 . هنم ىوقأ هنأل ؛ ينظلا عامجإلا ىلع هميدقت بجو نقيتم

 تتبث ام :يلجلا (يفخلا ىلع يلجلا سايقلا نم مدقيو) :هلوق

 .قرافلا يفنب هيف عطق وأ عامجإ وأ صنب هتلع
 ينظلا سايقلا ىلع مدقم هنإف «ةباثملا هذهب سايق دجو اذإف

 . طابنتسالاب هتلع تتبث يذلا

 هب انقحلأو ءهتلع انقيت دق لوألا نأل ؛رهاظ ميدقتلا هجوو

 نوكت نأ لمتحيو «ةطبنتسم هتلع نأل ؛نقيتن مل يناثلاو .عرفلا
 صنلا نوكي نأ نيب ًالثم قرفف ءاهانطبنتسا ىتلا ريغ هللا دنع هتلع
 عمجأ وأ ءًاعطق فتنم امهنيب قرافلا :انلق وأ ءمكحلا للع دق
 نأل ؛اطابنتسا ةلعلا هيف انطبنتسا سايق نيبو ؛ةلعلا ىلع ءاملعلا
 ام وأ صنلا وأ عامجإلا نكل .أطخ نوكي نأ زوجي ةلعلا طابنتسا
 . مدقم هنأو «ةيعطق هتلع نأ كش ال قرافلا يفنب هيف عطق



 ا۹

aE Ss : يتفتسملاو 

 ةقالع هلو مهم ثحب اذه (يتفتسملاو يتفملا) :هلوق

 ناك اذإ الإ ًاًيتفم نوكي ال عقاولا يف يتفملا نأل ؛هقفلا لوصأب

 ةيعقاولا ثداوحلا قيبطت ىلع اهب ردقي ةكلمو «ةردقو ملع هيدل

 يتفملا بادا نويلوصألا ركذ اذهلو «ةيعرشلا صوصنلا ىلع

 .هقفلا لوصأ يف يتفتسملاو

 : انلوقب جرخف (يعرش مكح نع ربخملا وه :يتفملا) :هلوق

 .يوحن وهف ءالثم يوحن مكح نع ربخملا (يعرش مكح نع)
 .ٍتفم ةغللا يف هنكلو «حالطصالا يف تفمب سيلو

 مكحيبي هلآ لف َكتونتسَي» :لوقي هللا سيلأ :لئاق لاق اذإ

 ء[١۱۷ :ءاسنلا] أ ر دلو م سيل كله ا را نإ َةَلكَكْلا ىف

 لتي اَمَو نهي َمْكحيِيْفي هلآ لم ءال ىف َكَئَتنيَو» :لوقيو
 ؟[۲۷١ :ءاسنلا] ٭بتکلا يف ٌمُكحَع

 نع انربخي لجو رع هللا نکل هللا هلاق ءىلب :باوجلاف

 نع ربخ وهف :نذإ «يعرش مكح هيلع بترتي يذلا ةلالكلا ىنعم

 .ةغل ةلالكلا ىنعم نع سيلو يعرش مكح

 لجر كيتأي (يعرش مكح نع لئاسلا وه :يتفتسملاو) :هلوق
 هيف ا : لوقنف ؟مارح مأ لالح اذه له لوقت اذام :لوقي

 . ايتفم كيمسنف «لالح وأ مارح :تنأ لوقتف



 يتفملا نع زاتمي يضاقلا نأ :يضاقلاو يتفملا نيب قرفلاو
 : يأ «مازلإلاو لصفلا :نيرمأب

 الإ هيلإ يتأي ال يضاقلا نأل ؛نيمصاختملا نيب لصفلا -
 ءءاملعلا ىلإ بهذيف طقف ىتفتسي يذلا 0 «نومصاختملا

 اج اعلا ضب لاف امك جوعألا الإ هبلإ ياب ا يالا
 امكنإ هللاو :امهل لاقف هيلإ نامصتخي ضاق ىلإ نايماع نالجر

 .كلإ اج اولا الول :الاقف ءناجوعأل

 هب مزلي :ينعي «هب ضاق يعرش مكح نع ربخم يضاقلاو -
 . يتفملا نم مظعأ هتازيمف «نيمصاختملا

 عفرت ال يتفملا ىوتفو «فالخلا عفري يضاقلا مكح اذهلو
 ذفن امهنيب مكحو يضاقلا ىلإ نالجر مصتخا اذإف ؛فالخلا
 .هنع اكفني نأ نكمي الو .ًامازلإ هب نامصخلا مزلأو «مكحلا

 ؟اذك يف هللا مكح ام :لئس اذإ ربخي لجر وهف يتفملا امأ
 .اذكو اذك مكحلا :لوقيف

 اا وأ «مكحلاب ًاملاع يتفملا نوكي نأ «طورشلا مهأ هذه

 . فقوتي وأ 2

 ؟ريزنخلا محل يف لوقت ام :لأسُي نأ لثم مكحلاب ملاعلاف
 .هيف لاكشإ ال ملاع اذهف ءمارح :لوقيف

 هنكلو «ًامئاق هدنع ليلدلا نوكي حجار نظ هدنع يذلاو
 .ةريثك هتلثمأو ءال مأ مكحلا اذه ىلع لدي له :لمتحم

 معن :لوقيف ؟ءوضولا لبإلا محل ضقني له :لئس نإ ًالثم
 . .ريزنخلا ميرحتك انيقي سيل نظ هنكلو ءءوضولا ضقني



 ت1 ل ب ا ان ما

 : ىوتفلا طورش ©

 : اهنم طورش ىوتفلا زاوجل طرتشي

 ءًاحجار ًانظ وأ ًانيقي مكحلاب ًافراع ىتفملا نوكي نأ ١

 ناك اذإ امأ .هنظ ىلع مكحلا بلغ اذإ يتفي نأ هل زوجيف

 ‹فقوتي نأ هيلع بجيو «يتفي نأ هيلع مرحيف «ددرتو كش هدنع

 زوجي الو ءامهفرصي وأ ءرثكأ وأ نيموي وأ موي دعب ايتا :لوقيو

 .ددرتلا عم يتفي نأ هل

 اذإف ءاذكو اذك دقتعأ :لوقي ددرتلا عم يتفي سانلا ضعبو

 دقتعأ ءهاه :لاق ؟لالح مأ مارح وه له اذه يف لوقت ام :لئس

 :لاق ؟مارح هنأ تدقتعا ساسأ يأ ىلع :ليق اذإف !مارح هنأ

 . مارح هنأ ىلإ ليمت يسفن نأ دقتعأ هللاو

 نكي مل اذإ يتفي نأ هل زوجي ال «مارح اذه :لوقن نحنو

 . ينظ وأ ينيقي ليلد هدنع

 «ةزئاج نوكت دق ىوتفلا نأل (ىوتفلا زاوجل طرتشي) :هلوق

 .بوجولا طورش هللا ءاش نإ يتأيسو «ةبجاو نوكت دقو
 : انلق (ًانظ وأ ًانيقي مكحلاب ًافراع يتفملا نوكي نأ) :هلوق

 نأ حصي مل (ًاملاع) :انلق ول اننأل .(ًاملاع) :لقن ملو (ًافراع)

 لمشت ةفرعملا نألو ؛نظلا يفاني ملعلا نإ ذإ ء(ًاَنظ وأ) :لوقن
 قلطي نأ حصي ال هنأ ىلع ملعلا لهأ صن اذهلو «نظلاو ملعلا

 «فراع هللا نإ :لقت الف ءًاربخ الو ًامسا ال فراع مسا هللا ىلع

 .نظلا يف نوكتو ملعلا يف نوكت ةفرعملا نأل

 «سبللا دعب فاشكتسا ةفرعملا ىف :نولوقي ًاضيأو

 نا هل علقت ل لاو ةا
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 يف هللا ىلإ فّرعت) : لاق يب يبنلا سيلأ :لئاق لاق نإف

 هلا فصوف .«كفرعي» :لاقف .''”(ةدشلا يف كفرعي ءاخرلا

 !؟ةفرعملاب

 ىتلا ةفرعملا ىه تسيلو «ةصاخ ةفرعم هذه نأ :باوجلاف
 تفرقت كا اک كلر, ےس هنأ :ىتعيملا ل «ءىشلا فاشكنا اهانعم
 ٠ ١ .ءاخرلا يف هيلإ

 : مكحلاب ًافراع يتفملا نوكي نأ دب ال يأ (ًانظ وأ ًانيقي) :هلوق
 :لاقو لئاس ءاج ولف رع ةتيملا نأ فرعي نأ لثم :ًائيقي

 نيقي ملع يدنعو «مارح : تلق ؟اهيف لوقت اذامف «ةتيم ةاش يدنع

 . كلذب
 ىف امإو ءاهتوبث ىف امإ :ةهبتشم ةلدألا نوكت ثيحب :ًانظ وأ

 نق هيف كل ها امو زا لاما نانا و الاد
 دع نر هلام لا ف "ل يذلا يللا ىلإ تاسفإلا لعب
 . نظ

 ؟نظلاب نولوقي نيذلا هللا مذ دقو نظلاب يتفت فيك :ليق نإف
 ًائبم سيل نظ :نانظ َّنظلا نإ :لوقن نأ اذه نع باوجلاو

 هنمو «مومذملا وه اذهف «قلطم صرخت وه امنإو «داهتجا ىلع
 نع لئس اذإ ملعلا نوعدي نيذلاو نيقلذحتملا وأ ماوعلا ضعب ل
 هنظ نظ ىلع ءانب دقتعي .مارح اذه نأ دقتعأ هللاو :لاق ءيش

 . لصأ ىلع سيل

 ٦۲٤( /۳) مكاحلاو ؛(۳۰۷/۱) دمحأ دنع «كظفحي هللا ظفحا» :ثيدحل ةياور )١(

 . سابع نبا ثيدح نم



 EE اه ةضملا
 e يتفتسملاو يتفمل

 . فقوتلا هيلع بجو الإو

 دح ىلإ لصي مل هنكلو «عجارو ةلدألا يف ثحب لجر امأ

 هللا لاق دقو «عيطتسي امب مكح دقف كلذب مكح اذإ هنإف «نيقيلا

 .[۲۸۷ :ةرقبلا] #اهعسو الإ است هلا فلكي ال# :ىلاعت

 هخبوي ملو «نظ ىلع ًاّينبم ًامميت رساي نب رامع مميت دقو

 ملو «هيلع بجي امب هربخأ امنإو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 ديعصلا يف غرمتلاب ةبانجلا نع همميت نأ عم «ةالصلا ةداعإب هرمأي
 . غرمتي بنجلا نأ نآرقلا يف سيلف ءًاعطق نظ ىلع ينبم

 ولو «يعطقلا ملعلا ىلإ لصي ال دق ناسنإلا نإف :ًاضيأو
 نم ريثك تلطعتل ملعلا ىضتقا امب الإ اوتفي الأب نيتفملا انمزلأ اننأ

 ظ .ةيعرشلا ماكحألا

 ينبم ةيعرشلا ماكحألا نم ًاريثك نأ فرعت نأ تدرأ اذإو

 فالخ لقنت يتلا بتكلا ىلإ رظناف «داهتجالا دعب نظلا ىلع
 «ىلحملا» وأ يوونلل (عومجملا» وأ «ينغملا»ك : مهتلدأو ءاملعلا

 ‹نيقيلا ىلإ هيف لدتسملا لصي ال هقفلا رثكأ نأ دجت «مزح نبال

 الإ ًأسفن هللا فلكي الو «بلاغلا نظلا ىلع ينبم وه امنإو

 ظ . اهعسو

 انيقي ًافراع نكي مل نإو :يأ (فقوتلا هيلع بجو الإو) :هلوق .
 . فقوتلا هيلع بجو انظ وأ

 لا ااف نع لاس ريغض اجر هداج ےک الاغ نا ولف
 .بجاو وه لب «قئاللا وه اذهف ؛اذه يف فقوتأ «يردأ ال :هل

 نأ هملعي ال ءيش نع لئس اذإ ريبكلا ملاعلاب قئاللا وه اذه

 - ىوهلا نع قطني ال وهو - ةي يبنلا ناك اذإف .ملعأ ال :لوقي



 ا ل ين اا

 EEE ا ارت لاخلا روصتي نأ _ ۲

 .هروصت نع عرف ءيشلا ىلع مكحلا نإف «هيلع مكحلا

 .هريغب فيكف «يحولا هيلع لزني ىتح مكحلا يف فقوتي ًانايحأ

 .ةرجهلا راد مامإ «- هللا همحر  سنأ نب كلام نإ :لاقيو

 لهأ هلسرأ ناسارخ دالب نم لجر هءاج ءةعبرألا ةمئأالا دحأ وهو

 لوقأ امف :لاق !يردأ ا :لاقف لاق : ةلاسن نع هنولأسي دلبلا

 . يردأ ال :لوقي ًاكلام نإ : مهل لق :لاق !؟ناسارخ لهأل

 نأل ؛ًالقع ىضتقملا وهف ؛ ًاعرش بجاولا وه هنأ عم اذهو
 سانلا ةقث تلق .هؤطخ رهظ مث «ملع ريغب ىتفأف لئس اذإ ناسنإلا

 .هب نوقثي سانلا نإف «ملعو ثحب مث .ملعأ ال :لاق اذإ نكل « هب

 ربح تنأ :هل لوقي ناسنإلاب ناطيشلا جردتي فيك رظناف

 مارح مكحلا :تلق الله !يردأ ام :لوقت كناكم ملاعو «كنامز

 هيرغيف د ا ا اا

 !هرغيو ناطيشلا

 53 لجو رع - هلل ىوقتو ءعرو هدنع يذلا ناسنإلا نكلو

 ال .هسفنل ةيامحو «هناوخإب قفرو «ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيامحو
 .اهيف مالكلا عرشلا هل حيبي يتلا لاحلا يف الإ ملكتي نأ نكمي

 و نع ضمتول امات وا لاؤسلا روصتي نأ) :هلوق
 ضرعي ام ًاريثكف «نامزلا اذه يف اميس الو ءمهم طرش اذهو

 لوادت عم مث «ةنيعم اهل ةروص كل ردابتيو «ةلأسملا لئاسلا كيلع

 اهيضتقي يتلا وأ اهتروصت يتلا ةروصلا نأ كل نيبتي ءهعم مالكلا

 ال سانلا ضعب نأل «عقاولا نع دعبلا لك ةديعب ًالوأ همالك
 .هتقيقح ىلع رمألا يطعي ال سانلا ضعبو «ربعي نأ نسحي



 |( ٥ و 1 ا

 «هنع هلأس يتفتسملا مالك ىنعم هيلع لكشأ اذإف

 روت ل ةد هاوه فالخ ىلع مكح كانه نوكي نأ ىشخي

 . هتقيقح ىلع رمألا
 تالا هذه ند طاح نا دانا ىلع نجي ا

 دارا و ك كلذ مك ا رره ةيضنتلا روصو
 6 يذلا ىلع ا :ملعلا لهأ دنع ةررقملا ةفورعملا

 مات اروا هروصتت نأ دعب الإ ءيش ىلع مكحت الف .«(هروصت

 عقاولل ًاقباطم مكحلا نوكي ىتح
 ًانايحأ دجت كنأ كلذ نمو و وم

 دنع نكلو «ضراعتلا اهرهاظ ةمئألل لب رابكلا ءاملعلل ىوتف

 ضراع وأ «ىرخألا تضراع يتلا ةروصلا نأ فرعت لمأتلا

 . لمأت ىلإ جاتحت نكل «ةيناثلا فلاخت ىرخألا اهمكح

 نأ لبق روصتي نأ بجي «ميظع هرمأ ةقيقحلا يف يتفملاف

 عقاولل ًاقباطم همالك نوكي ىتح يتفي
 ام ًاريثك اذهو (يتفتسملا مالك ىنعم هيلع لكشأ اذإف) :هلوق

 لودلا دجت «برعلا نيب تاجهللا فالتخا ىلإ رظنا .ًاضيأ عقي

 ام يردت ال ةملكب ملكتي ناسنإ كيتأي نكل «ةيبرع اهلك ةيبرعلا
 .لئاسلا هديري ام سكع اهانعم نأ نظت امبرو «ًاقالطإ اهانعم

 نأ مالكلا ىنعم هيلع لكشأ اذإ يتفملا ىلع بجي اذهلو

 «فلتخت تاجهللا نأل ءهنطو نع ًاديعب ناك اذإ اميس ال «هلأسي

 دنع ًالثم اهدجتف «نيدضلا يف ةلمعتسم ةدحاو ةملك نوكت دقف
 رصم لهأ دنعو «رخآ ىنعمب زاجحلا لهأ دنعو هيمي اهب لحل

 «سماخ ىنعمب ماشلا يفو «عبار ىنعمب قارعلا يفو «ثلاث ىنعمب



 تو تا سبب
 يف ليصفتلا ركذ وأ ءهلصفتسا ليصفت ىلإ جاتحي ناك نإو

 . باوجلا

 «عباس ىنعمب ًاضيأ نادوسلا يفو «سداس ىنعمب نميلا يفو
 .اذكهو

 لصفتسا : يأ (هلصفتسا ليصفت ىلإ جاتحي ناك نإو) :هلوق

 ظ . لئاسلا

 لصمتسي نأ رهاظلاو (باوجلا يف ليصفتلا ركذ وأ) :هلوق

 ركذ ول هنأل ؛باوجلا يف ليصفتلا ركذي نأ نم نسحأ لئاسلا

 وأ ابوتكم باوجلا نكي مل اذإ اميس الو باوجلا يف ليصفتلا
 هلصفتسا اذإ نكل ؛ليصفتلا اذه ىسني امبر لئاسلا نإف الجسم
 .مهف : ًايهتنم باوجلا هاطعأو

 (قيقش معو خأو تني نع كله ىرما نع لكس اذإف) :هلوق

 ريبعت اذه نأل (كله تيم نع) : لقي ملو (كله ئرما نع) : لاق

 ريبعتب الإ ربعي الأ هنكمأ اذإ ملع بلاط لك يصوأ انأو «نآرقلا

 رثكأ ليلدلاب ريبعتلا نأل ءلعفيلف يوبنلا ثيدحلا وأ نآرقلا
 ادإف .سانلا مالك نم غلبأ هلوسر مالكو هللا مالك ايشاو «ةنينأمط

 تنبلل :لوقي سانلا ضعب :(قيقش معو خأو تنب نع) :هلوق

 نم برقأ خألا نأل ءءيش هل ام معلاو ءخألل يقابلاو «فصنلا

 . معلا



 بأ 54 ا ا

 يف لّصفَي وأ ؟ال وأ مأل وه له خألا نع لأسيلف

 ضرف دعب يقابلاو «هل ءيش الف مأل ناك نإف :باوجلا

 هل تنبلا ضرف دعب يقابلاف مأ ريغل ناك نإو ءمعلل تنبلا
 . معلل ءيش الو

 (ال وأ) ةملك (؟ال وأ 0 وه له خألا نع لأسيلف) :هلوق

 .قيقشلا خألاو بأل خألا لمشت

 يقابلاو ء«هل ءيش الف مأل ناك نإف :باوجلا يف لصفي وأ) :هلوق

 ءهل تنبلا ضرف دعب يقابلاف مأ ريغل ناك نإو ءمعلل تنبلا ضرف دعب

 لاثملا يف روكذم هنأل ؛ ليصفت ىلإ جاتحي ال معلا (معلل ءيش الو

 . ليصفت ىلإ جاتحي وهف طقف مع هنأ ضرف ول نكل «قيقش مع هنأ

 اذه لاسي لجر ااف ىق معو خأو تنب اندنع :نذإ

 تنبلل : الو «خألل يقابلاو فصنلا تنبلل :لوقن الف ءلاؤسلا

 نإف ؟وه ام «خألا اذه :لأسن لب «قيقشلا معلل يقابلاو فصنلا

 خالل ىفايلاو فضلا نال نركب خف قل خأ :لاق

 .ءيش هل سيل معلاو «قيقشلا

 معلل يقابلاو «فصنلا تنبلل :انلق «مأل خأ :لاق نإو

 «ثراو عرف تنبلا نأل ءطقسي ء«ءيش هل سيل مأل خألاو «قيقشلا

 .مألا نم ةوخإلا طقسي ثراولا عرفلاو

 .معو خأو تنب نع كله ئرما نع لأسي لئاس انءاج نإو

 ناك اذإف «خألاب أدبن نأ نسحألاو ءخألا نعو معلا نع لصفتسنف

 حيرتسن اذهبو «معلا نع لاؤسلل ةجاح الف بأل وأ ًاقيقش خألا

 .معلا نم



m=نسو تن  
 e «ةيعرشلا ةلدألا ىلع اهقيبطتو ةلأسملا

 ءطقسي امهالكف «مأل ًاّمع معلاو «مأل ًاخأ خألا ناك اذإو
 اهل ءًادرو ًاضرف تنبلل ثاريملاو «ماحرألا يوذ نم امهنأل
 . ًادر يقابلاو ًاضرف فصنلا

 هءارو سيل ًانئمطم ا (لابلا ئداه نوكي نأ - ۳) :هلوق

 لابلا ئداه نكي مل نمف «لغشي ال لوغشملا نأل «هلغشي لغش
 ىلع ةلأسملا هذه قبطيف «هدصق غيزي دق  ءيشلا روصت نإو -

 تنأو ىوتفلل سانلا ضعب يتأي ام ًاريثكف «ًأريثك عقي اذهو

 اهقيبطت ىف امإو «ةيضقلا روصت ىف امإ :ئطخت امبر كنأل «كيلع
 .ةيعرشلا ماكحألا ىلع

 دعب ينتئاو ربصا ينا تلق ولاانإ :لئاق لاق ولف

 ينتئا :لوقت كنوك نأل ؛أمهم كلذ سيل «بضغيلف :لوقن
 .نسحأ وهف «لابلا ئداه نئمطم تنأو ىتفتسي يتأيف «ىرخأ ةرم

 نيأ نم :هل لوقنف «ديعب دلب نم وأ اكيرمأ نم وأ رقشغدم وأ ةكم
 . طقف ًاليك نيثالث دعبي ناكم نم تيتأ :لوقي ؟تيتأ

 ةلدألا ىلع اهقيبطتو ةلاسملا روصت نم نكمتيل) :هلوق
 روصتي ال نكل «ةلأسملا روصتي دق لوغشملا نأل (ةيعرشلا



 © سو س
 SEES «بضغب هركف لاغشنا لاح يتفي الف

 . سكعلاب رمألا نوكي دقو «ةيعرشلا ةلدألا ىلع اهقيبطت

 نابضغ ناك اذإف (بضغب هركف لاغشنا لاح يتفي الف) :هلوق

 «ةريغلا هببس نوكي دق ؛ةريثك بابسأ هل بضغلاو ؛ يتفي الف

 ىوتفلا هذه نم راغ ىوتف يف هيتفتسي ناسنإ ءاج اذإ ثيحب

 ا ‹ فف وتي نأ بجيو «ىتفي نأ زوجي ال ذئنيحف «بضغو

 كيتفتسي مهضعبف ‹ يتفتسملا فرصت ءوس بضغلا ببس نوكي

 كلذ كل لاق اذإف ءانيتفت الو كلأسن اذامل < ءملاظ تنأ :لوقيف

 لات ءا يذلا يبارعألا ةصق نوملعت متنأو ةكراثتسا اتو

 345 يبنلا مسج يف ءادرلا ةيشاح تر «هءادر ذبجف يم لوسرلا

 «لوأ :لحارم ثالث هل بضغلا نإ :نولوقي ءاملعلاو

 .طسوو «ةياهنو

 هلوقل مكح الف «نيناجملاب هبحاص قحلت اهنإف :ةياهنلا امأ
 ناك نإو ىتح «نونجملا لثم هنأل ءربتعت ال هلاوقأ لكف «ًادبأ
 .قلطت الف «هتأرما قالط يف كلذ

 نأ نسعي هل ربا ال اخ «ثيضتلا لوا وهو االام

 هل لاق نخ ا يا تك كلا ارا و هک كرر
 ىلع هطئاح برش مدقتي نأ ماوعلا نب ريبزلل مكح امل يراصنألا

 نبا ناك نأ» : هنع هللا افع - يراصنألا لاقف ‹يراصنأالا برش

 تنب ةيفص همأ ماوعلا نب ريبزلا نأل ««!هللا لوسر اي كتمع

 الي لوسرلا نكل «ةميظع ةملك هذهو ايب يبنلا ةمع بلطملا دبع

 : نيببسل اهيلع هبساحي مل
 .هنع وفعي نأ هلو هِي لوسرلا قح اذه نأ :لوألا ببسلا



 ينضن و يضملا "ه6

 1 ل ل لالا لا ل لالا ا لا لا ل نا ا حل ل ل ا ل ا ا للم وأ - مف وأ

 ريغب ملكتي راصو «ةيمحلا هتلمح اذه نأ : يناثلا ببسلاو
 قسا» :هل لاقف هقح ريبزلل ظفحتسا هنكلو «هنع افع اذهل «روعش

 . '"”(كراج ىلإ هلسرأ مث ءردجلا ىلإ لصي ىتح ريبز اي
 .مدعلاك هدوجوو «هل رثأ ال هئادتبا يف بضغلا نأ مهملا

 . يتفملا هيف يتفيو يضاقلا هيف يضقيو

 عضوم اذهف «هتياهن يف الو هلوأ يف ال : طسولا ةلاح امأ

 ال وأ هيعاض لاوقأ ريقتو هت ىفعي لهف «ملعلا لهأ نيب عازن
 .قلطت ال وأ قلطت لهف ةلاحلا هذه يف هتجوز قلط ولف «ربتعت

 نأل .قلطت ال :نورخآ لاقو .قلطت :ءاملعلا ضعب لاق

 غغ نم كلا ىلع.هركأ هناك ریا ىلع بولس لجرلا اذه
 .هللا امهمحر ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خبش رايتخا اذهو

 هدنع : يأ «مه ةدش يف وهو يتفي ال كلذكو (ّمَه وأ) :هلوق

 ةعاس عبر ىقبت دقو «ةرئاطلا يف زجح دق هنأ ضرفنلو .مهم رمأ

 اچ متهم وهف نذإ .قئاقد رشع راطملا نيبو هنيب ةفاسملاو « طقف

 فقو ولف «نيعم مكح نع هلأسيو تقولا اذه يف يتفتسملا يتأيف
 .ملع ريغب هاتفأ امبر لب «ةيضقلا روصتي ال هنإف هلأسو

 سلج ول : الثمف .للم ةدش يف كلذكو (للم وأ) :هلوق

 :رثكأ وأ ناتعاس هيلع رم دقو سمشلا عولط نم سانلا يتفي يتفملا
 . يتمي نأ زوجي الف «بعتو لمف «بناج لك نم هيتأت ىواتفلاو

 مقر ثيدح «راهنألا ركس باب ««برشلا» ةاقاسملا باتك :يراخبلا هاور )۱(
«((YY1)مقر ثيدح ا هعابتا بوجو باب .لئاضفلا باتك :ملسمو  

(۷(. 



 طبيب سوس 6 دس
 .اهريغ وأ

 ىلع وهف هدسج e اذإ ناسنإلا نأل «ةيحصلا ةيحانلا نم زوجي

 امل هباحصأل ةي ىبنلا لاق اذهلو «لبقتسملا ىف هتحص باسح

 ىلع اوعبرأ ! سانلا اهيأ اي» :لاق «ركذلاب مهتاوصأ اوعفر

 . اهيلع اونوه : ينعي .''”(مكسفنأ

 .هطاشن r : ليللا يف نوموقي نيذلا يف لاقو

 ىتح لَم ال هللا لإ :لاقو .'"”دقريلف رتف وأ لسك نإف

 اذهو ءاهبعتيو هسفن ىلع .ق قشي دقف سانلا ضعب امأ 9 «اوّلمت

 . لبقتسملا ىف هتحص باسح ىلع هنأل + الفت

 وهو ‹جعزم رح ةدش يف ناك ول كلذكو (اهريغ وأ) :هلوق

 ماجلب مجلا ملعب وهو همتكف ملع نع لكس نما ا «ةحورمب

 رجم نآلا تنا ا ر 42 دن و ««ران نم

 ءريبكتلا يف توصلا عفر نم هركي ام باب «ريسلاو داهجلا باتك :يراخبلا هاور (2١

 باب «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا تاتك :ملسمو ؛)YAT*( مقر ثيدح

 .ىسوم يبأ نع ؛(٤۲۷۰) مقر ثيدح ءركذلاب توصلا ضفخ بابحتسا

 «ةدابعلا يف ديكشتلا نم هركي ام باب «فوسكلا باتك : يراخبلا هجرخأ )۲)

 سفن نه رمأ عفان «نيرفاسملا ةالص باتك :ملسمو ؛(۹۹٠۱) مقر ثيدح

 مقر ثيدح «. . .كقري نأب ركذلا وأ نآرقلا هيلع مجعتسا وأ هتالص يف

 .كلام نب سنأ نع «(,/85)

 مقر ثيدح «همودأ هللا ىلإ نيدلا بحأ باب «ناميإلا باتك :يراخبلا هجرخأ )۳(

 ليللا مايق نم مئادلا لمعلا ةليضف باب «نيرفاسملا ةالص باتك : ملسمو )€(

 .ةشئاع نع (VAY)» مقر ثثيدح « هريغو



 ىتفتسمل ١ ىتفمل ۱
 - کک 1۲ اس

 : اهنم ءطورش ىوتفلا بوجول طرتشيو
 ةعقاو نكت مل نإف ءاهنع لوؤسملا ةثداحلا عوقو - ١

 ل TTI .ةرورضلا مدعل ىوتفلا بجت مل

 كسفنو يسفن كفأ نأ ديرأ انأ : يتفملا لوقيف !دشأ منهج ران نكلو
 . كلذ يف قحلا هلف «كيتفأ مث لمأتأو حيرتسأ ىتح ربصا «رانلا نم

 «يتفت الأ يف قحلا كل كلذك :لوقن درب ةدش يف ناك اذإو

 . ةيضقلا روصت نم عنمي دق كلذ نأل

 زاوج نيب قرف كانه (ىوتفلا بوجول طرتشيو) :هلوق
 زاوج طورش نم طرش لتخا اذإف «ىوتفلا بوجوو «ىوتفلا
 ءزاوجلا طورش تمت اذإف «ةنيه تسيل ةلأسملاف «تمرح ىوتفلا
 . كلذ نايب يتأيس ؟ىوتفلا بجت لهف

 اسلا ةثالثلا طورشلاو «طورش ىوتفلا بوجول طرتشيو
 زوجي ال ىلوألا ةثالثلا طورشلا رابتعابف «ىوتفلا زاوجل طورش
 ال ةيناثلا رابتعابو «طورشلا تققحت اذإ الإ ىوتفلا ىلع مادقإلا
 هنأ :ينعي .طورشلا هذه تققحت اذإ ىوتفلا نع ماجحإلا زوجي

 : طورشلا هذه تققحت اذإ ىوتفلا بجت

 ةعقاو نكت مل نإف ءاهنع لوؤسملا ةثداحلا عوقو - )١ :هلوق
 «ةعقاو ىوتفلا نوكت نأ دب الف (ةرورضلا مدعل ىوتفلا بجت مل
 فلسلا ضعب ناك اذهلو .ىوتفلا هيلع بجت مل ةعقاو نكت مل نإف

 يف نحن :لاق ءال :اولاق ؟تعقو له :لاق ةلأسم نع لئس اذإ
 . عقت ىتح كبيجن ال ءاهنم ةيفاع

 ةحلصملا نم نوكي دقف «رظنلا نم ظح هل نوكي امبر اذهو



 امبر «عقت نأ لبق اهب تيتفأ ول كنأل ؛عقت نأ لبق اهب يتفت الأ

 . يتفتسملا اهب لهاستي
 ؟عقاو هيف عماج رهط يف قالطلا له :لاق ول :كلذ لاثم

 اذإ :لوقت امنإو «عقاو ريغ وأ عقاو وه :لوقت نأ كمزلي الف

 الف قلطت مل تنأو امأ ‹كيتفأ ذئنيحف هيف تعماج رهط يف تقلط

 . كيتفأ

 احابص موي لك هتجوز قلطل «عقي ال :هل تلق ول ينأل
 .ءافر

 فاوطلل طرتشي له :لوقيو يتفتسي رخآ ناسنإ ءاج ولو
 ؟ةراهطلا

 نأ مزلي الف ءال :لاق نإف ؟ةراهط الب تفط له :لوقن

 امب هيتفأ نأ ىشخأو «ىوتفلا مزلت الف عقي مل رمألا ماد امف «هيتفن

 دل : لوقأف - فاوطلل ةراهطلا طرتشت ال هنأ ىري م انا زن اا

 لضفألا نأ عم «ةراهط ريغب فوطيو نواهتيف «ةراهطلا هل طرتشت

 .ةحصلا مدعو بوجولا نكل ءءوضو ىلع فوطي نأ عورشملاو
 .رظن لحم يذلا وه اذه

 يف ةضافإلا فاوط فوطي ناك هنإ :لاقو ىنءاج ول امأ

 نأ عطتسي ملو «فاوطلا لاح يف ثدحأ هنو «ةليلش ةمحز

 «لأسو همارحإ نم للحتو هدلب ىلإ عجر دق نآلاو ءًاضوتيل جرخي

 .بيجأ نأ مزلي انهف

 ؟دشألاب وأ لهسألاب بيجأ له ذئنيحو :ليق نإف
 .زوجي ال هنأ دقتعت تنأو لهسألاب يتفت نأ زوجي ال :انلق



n 
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 ملعلا متك زوجي ال هنإف ءملعتلا لئاسلا دصق نوكي نأ الإ

 .لاح لكب لئس ىتم هنع بيجي ل

 :لاق نمل هجو ال هنأو 1 ريغ هفاوط نأ ىرت تنك اذإف
 ال هنأو .حصي مل هفاوط نأب هيتفت نأ بجي «حیحص هفاوط نإ

 بهذي نأ هيلع نأو «يناثلا للحتلا للحتي مل همارحإ يف لاز

 . فوطيو

 رت كدنع حجرتي ملو ًالكشم كدنع رمألا ناك اذإ نكل
 عفت نأ سأب ال ذئنيحف .فاوطلا يف طرش ةراهطلا نأ ًانيب

 «عرشلل فلاخم لهسألا نأ نين كدعم سل ت لما
 عيطتسي ال ًاريقف ناك اذإ اميس ال < ءهيلع ةبعص نآلا لاحلاو
 .كلذ هبشأ امو «هيلع قشي ًاريبك وأ «عوجرلا

 هتك زوجي ال هنإف ءملعتلا لئاسلا دصق نوكي نأ الإ) :هلوق

 تناك اذإ :لوقن نذإ (لاح لكب لئس ىتم هنع بيجي لب ,ملعلا

 لأسو ملع بلاط ناك اذإ الإ .ةبجاو ريغ ىوتفلاف عقت مل ةلأسملا
 سانلا عفني ىتح «هللا نيد يف اهمكح فرعيل ةلأسملا هذه نع

 .هربخت نأ بجي ذئنيحف ءاهب
 ةرورضلا تعد اذإ هنأ فلؤملا اندافأف (ةرورضلا مدعل) :هلوق

 . بجي هنإف اهب ملعلا ىلإ
 امف «تمرحأ نآلا انأ :لاقف مرحم وهو لئاس كلأس ولف

 كيلع بجتف .زوجي ال :لوقت ؟مرحم انأو ديصلا لتق يف لوقت
 يتلا ماكحألا ةفرعم ىلإ جاتحي لمع يف سبلت نآلا هنأل ؛ىوتفلا
 ل ل ل E ءاهيف عقي ال ىتح هيلع بترتت

 لئاسلا دصق دصق نوكي نأ الإ) :هلوق نم دافتسي دقو «(ةرورضلا



 oo" يلفت او يتفملا

 .«تنعتلا هدصق نأ لئاسلا لاح نم ملعي الأ ۲

 . هيلإ 0007 20 وو

 . هتف نا

 لئس ىتم هنع بيجي لب ‹«ملعلا متك زوجي ال هنإف) :هلوق
 ناسنإلا ىلع بجي هنإف «ملعتلا لئاسلا دصق ناك اذإ (لاح لكب

 مكحلا ةفرعم ىلإ هتجاح لاح يف ملعتملا نأل ؛هبيجي نأ

 نظأو ءاولأس اذإ ملعلا ةبلط بيجن نأ انيلعف اذه ىلعو :ىعردشلا

 «لاؤسلا اهيف لحي ةنيعم ًاتاقوأ انلعج اذإ لح يف اننأ هللا ءاش نإ

 ملو .هبرشل هلك رحبلا همف يف تيقلأ ول صيرحلا ملعلا بلاط نأل
 !لاؤيبلا نه لم

 هيلع ةباجإلاو لاؤسلل ًاتقو لعجو هسفن ناسنإلا بتر اذإف

 ملعتلا ماقم يف ملعلا بلاط :لاح لك ىلع نكل «جرح الف

 ءاهتنا ىلع قئاقد سمخ يقب اذإ ررقن نأ جرح الو باجي

 . عيمجلل ةحلصم هيف اذه نأل «ةلئسألا تقو ءاج سردلا

 نإف (تنعتلا هدصق نأ لئاسلا لاح نم ملعي الأ - ۲) :هلوق

 راهظإو «لوؤسملا ىلع قاقشإلا ي هدصق نأ ملع

 وأ «يردآ ال :لوقي نأ هلو «بيجي نأ هيلع بجي ال هنإف «هزجع

 . كبيجأ ال

 ؟ليلدلا نيأ :لاق مكحلاب هربخأ اذإ هنأ ملع اذإ كلذكو

 ءاذكو اذك لمتحي ليلدلا اذه :لدجلا ىف ذخأيف «ليلدلاب هيتأيف

 نأ كلف < تتعتلا ةارآ هنآ هنن فرعي ادو لاا فلأب هل يتأيو



 . كلذ يف كيلع جرح الو ءاذه ريغ يدنع سيل ءال :لوقت

 لهأ هلأس اذإ همدعو رو يي هللا ريخ اذهلو
 :ةدئاملا] ع َضِرعَأ وأ مهيب بيب مکا كوبا نإق# :لاق «باتكلا
 .هتانعإ نوديري لب «قحلا ا ال لوسرلا اوتأي نل مهنأل ]4۲

 ؛انزلا يف هيلإ اومكاحت امك «مهل ةحلصم نوديري اجو
 ةاروتلا مكحف ءمجر نصحملا انز اذإ :ةاروتلا يف انزلا مكح نأل
 ذايعلاو - مهفارشأ يف انزلا رثك امل نكل .مالسإلا مكحل قفاوم

 نذإ ءنايعألاو ءاهجولا ءالؤه مجرن نأ نكمي ال :اولاق - هللاب

 رهظ - ةينازلاو ينازلا - رامح ىلع مهب اوفوطو مههوجو اودّوس
 ىلع الباقت دقو «رامحلا ىلع اربادتيل ءرخآلا رهظ ىلإ دحاو لك
 لسغيف بهذي كلذ دعب مث «قاوسألا يف مهب اوشماو «شارفلا
 .ناك امك دوعيو ههجو

 ةالصلا هيلع لوسرلا دهع يف مهنم انزلا عقو املف
 :اولاق .ءمهءانبأ نوفرعي امك يبن هنأ نوملعي مهو «مالسلاو
 نوكيو «هب ءاج امب مكنيب مكحي هلعل لجرلا اذه ىلإ اوبهذا
 باتكلا ضعبب نونمؤي كلذ يف مهو هللا دنع رذع كلذ يف مكل

 . ضعبب نورفكيو

 ؛اندنع اذكه ام :اولاقف مهمجرب رمأف هلك يبنلل اوءاجف
 ءاهولتي يدوهيلا لعجو «ةاروتلاب اوءاجف .«ةاروتلا اوتاه» :لاق
 هللا يضر - مالس نب هللا دبع ناكو «مجرلا ةيآ ىلع هدي عضي هنكلو
 لاقف + مهددا نم ديدو مهرابحأ نم ربح وهو ارضا هنع

 ءةنيب حولت مجرلا ةيآب اذإف ءهدي عفر املف ءاذه نع كدي عفرا :هل



 دمع
 ع

 .' ”امهمجرب الي لوسرلا رمأف
 .قحلا هب اودصقي مل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل مهلاؤسف

 . صخرلا عبتتو صلختلا اودصق لب

 وأ لاؤسلا يف تنعتملا بيجن نأ ىلوألا له :ليق نإف

 ؟هعدن

 م ناك ينصت كل يف :لاقي نأ باوجلاف

 : نيهجو ىلع نوكت هتناهإو «هتناهإ بولطملاف

 يف ناك اذإف «هججح نالطب نايبو هتباجإب هتناهإ نوكت ةراتف
NETهياج نا نارال او ل نان هعيح نانو  

 . بجي لب
 . باجي ال هنإف ءهل ةناهإ هتباجإ مدعو هرجه يف ناك اذإو

 اغيلب ًافينع ًاًيوق تنعتملا اذه ناك اذإ :هلاح فرعي ناسنإلاو

 كاذب, سل لوؤسملا ناك" اذإ اس الو تاجي لآ ىلوألاف ام

 سيل نكلو «ملع هدنع نوكي سانلا ضعب نإف «عانقإلا يف يوقلا
 نم ريخ لصألا نم هباحسناف ء«ةمجاهملاو ةعفادملل ةوق هدنع

 ةغالبلاو ةرظانملاو ةعفادملاو ةوقلا نم هدنع ناك اذإ امأو «هطروت

 «لجرلا اذه مالظ هب ددبي نأ عيطتسي ام ملعلاو ةحاصفلاو

 . هتكوش رسكي ىتح بيجي نأ ىلوألاف
 .نامزلا اذه يف اذه رثكأ امو (صخرلا عبتت وأ) :هلوق

 مقر ثيدح «ةاروتلا ريسفت نم زوجي ام باب «ديحوتلا باتك :يراخبلا هاور )١(

 ثيدح انزلا يف ةمذلا لهأ دوهيلا مجر باب ءدودحلا باتك :ملسمو ؛(5١٠73)

 )١5699(. مقر



soهو وب ويبو ىو ووو و وهو وه هو و هوه ه هو وه هه هو هوه ههه © ©ه هه © © ه© هوه ©ه© © هه ©© © © © © © 8 © © © © ©  

 دنع ملاعلا راص «لئاسلا ىوهل ةقفاوم ىوتفلا تناك اذإف
 فريغ ًادحأ لأسي الو «سانلا ملعأو هنامز ةيميت نبا لئاسلا اذه
 :لاق هفالخب رمألا ناك اذإو ءاذه ريغ لأست ال :هبحاصل لوقيو

 عبتتي نأ لجأ نم هريغل بهذي مث .ًأطخلا نم موصعمب سيل اذه
 . صخرلا

 ةلالد ىضتقمب ناسنإ ىتفأ اذإ :يلحلا ةاكز يف ًالثمف -
 اذه ءال :ليق «يلحلا يف ةاكزلا بوجو وهو «ةنسلاو باتكلا
 اذهب لقي ملف ءهنم ملعأ وهف نالف ىلإ بهذا «ملع هدنع سيل

 ةثالثلا ةمئألاو «ةفينح وبأ وهو ةعبرألا ةمئألا دحأ الإ لوقلا

 !بوجولا مدعب نولوقي

 لإ هودرف يى يف معزا نإفإ# :- لجو رع - هللا ىسنيو
 نأ ىسنيو «[05 :ءاسنلا] ألا ِوْوبلاَو للاب نومو مك نإ لوسرلاو هَل
 هللا همحر  دمحأ نأل ءةاكزلا بوجو دمحأ مامإلا بهذم فصن
 .بوجولا مدعب ةياورو «بوجولاب ةياور ءاذه يف ناتياور هل
 .ٍهلِلك هلوسر ةنسو هللا باتك وهو :نازيم هل فالخلا اذه نكلو

 :لوقي - ًاّدج دراب وجلاو - لبإلا محل نم ءوضولا يفو -
 بهذن :لوقي مث ءءوضولا بجي ال هنإ لوق كانهو ءدراب وجلا
 خلا تجر أل هنأ ةع تالف ىلإ

 ضعب نإ ىتح «زوجي ال وهو صر يک باي نب الي
 ال ةقيقحلا يف هنأل ؛قدنزت دقف صخرلا عبتت : نم :لاق ءاملعلا

 ربتعن ءاملعلا انلأس اذإ اننأل ؛ىوهلاب هدبع 7 .ىدهلاب هللا دبعي
 نك هللا لوسر نيبو اننيب ةطساولا مهنأل ؛عرشلا وه هولاق ام نأ



 تراص ءانءاوهأ فلاخي هنأل هلوق ملاعلا اذه نم لبقن ال انك اذإف

 . ىدهلاب ال ىوهلاب هلل انتدابع

 رظانلا دنع ةلدألا تضراعت اذإ ام باب نم اذه سيلو

 دش الاي دخ :لوقي ءاملعلا ىشعب نأ قبس دقق «ديعشملا

 :عرشلل قفوألا هنأل رسيألاب ذخ :لاق مهضعبو طوحأ هنآل

 نألو ١186[ :ةرقبلا] * َمَسُمْلَ مكحب ديرب الو و رسا مكحب هَل هللا دیر

 اذإ هنأ ؛حيحصلا وه لوقلا اذه نأ قبسو «ةمذلا ةءارب لصألا

 قفوألا وه اذه نأل ؛رسيألاب ذخأيلف دهتجملا دنع ةلدألا تضراعت

 مدعو جرحلا مدعو ةمذلا ةءارب لصألا نالو ؛ةعيرشلا دعاوقل

 تالا

 . صخرلا عبتتي نأ ديري يماع لجر يف انمالك نكلو
 هتدابع نوكت ال ًانايحأ صخرلا عبتت نم نا تبيحفلاو

 محلو «هتأرما سمو «لبإ محل لكأ ًالجر نأ ولف ا يس

 ريغ نم ولو ةأرملا سمو ءدمحأ مامإلا دنع ءوضولا ضني ةني لبإلا

 يدتقأ انأ :لاقو «يعفاشلا مامإلا دنع ءوضولا ضقني ةوهش

 مامإلاب يدتقأو ءءوضولا ضقني ال لبإلا محل نأ يف ر

 :لوقن ؛ءوضولا ضقني ال ةوهش ريغ نم ةأرملا سمل نأ ىف دمحأ

 بحل لكأ ؟نيدسفملاب فينا فلتأل طا حلا ىلع كاا
 .ةأرملا سملو لبإلا

 نيبهذملا رابتعاب ةحيحص هتالص نأ دقتعي لجرلا اذهو

 «نيلامتحالا الك ىلع ةدساف هتالص نأ ىسني هنكلو «نيئزجتم

 كنأل «ءكتالص تدسف دقف دمحأ مامإلا تدلق نإ :لوقن اننأل



 جيسصتسملاو ىدفملا كة. أ

 نم كلذ ريغ وأ «ضعبب اهضعب ءاملعلا ءارآ برض وأ

 بجت مل لئاسلا لاح نم كلذ ملع نإف «ةئيسلا دصاقملا

 . ىوتفلا

  «كتالص تدسف يعفاشلا مامإلا تدلق نإو «لبإلا محل تلكأ
 ا عسل كاإل

eال اميف ًانايحأ ناسنإلا عقوي صخرلا عبتت : نأ  

 ريثك اذهو (ضعبب اهضعب ءاملعلا ءارآ برض وأ) :هلوق
 هدصق سيلو «هدنع اذام ىريل ملاعلا لأسي يتفتسملا ءيجي «نآلا
 :لاقو هلأسو يناثلا ملاعلا ىلإ بهذ هدنع ام ملع اذإو «قحلا
 انالف نكل :لاق .اذكو اذك لوقأ :لاق ؟اذكو اذك يف لوقت اذام
 !؟هدصق امف ءاذكو اذك :لوقي

 . لوألا ملاعلا يأرب يناثلا ملاعلا يأر برضي هنإ أ

 اذه :لاقو ًانالف تلأس انأ :لوقيف سلاجملا يف حجبتي وأ
 ءاملعلا ءارآ برضي مث .لالح اذه :لاقو ًانالف تلأسو «مارح
 الأ دصقيو «ةئيس هتين نوكت دقف «هتينب ملعأ هللاو «ضعبب اهضعب
 اذهو ءناطيشلا نم اذهو «ةقث لحم ةماعلا دنع ءاملعلا نوكي
 ؟هلوقي نم :لاق «مارح اذه نالف اي :مهل ليق سانأ نم عقاو
 اذك لوقي انالفو .اذكو اذك :لاق انالف نكل :لاق .نالف :ليق

 !قدصن نم يردن ام :لوقيو ءاذكو

 سانلا ىقبيو ءمهئاملعب سانلا قثي الأ لجأ نم اذه لك
 نوردی ال ضرألا يف نوهيتي وأ ا ملعلا نم نوفرعي ال آل الض

 .نوعنصي ام



 يف ءاملعلا فالخ مدختسي لجرلا اذه نأ اذه نم لكشأو

 !مارح اذه « هللا یتا ناللف اي :هل لوقن ةملكب ملكت ادإف هاوه

 ةملكلا سفنب ملكت اذإو «سأب هب سيل :لوقي نالف ءال :لوقيف

 . مارح اذه ناللف اي :لاق رخآ ناكم يف هريغ

 مويلاو ءاهب ملكت امل ًالالح تناك سمألاب ةلأسملا سفنف

 !هريغ اهب ملكت امل ًامارح تراص

 «ميرحتلاب ىتفأ هرضي ءيشب لموع اذإ :تالماعملا يف اذكو

 . لحلاب ىتفأ - همعز ىلع - هعفني ءىشب لماعت اذإو

 رشع ينثابو رشع دحأب ةرشعلا :سانلا نيادي لجر اذهف

 هللا دارأف «ىنالفلا ملاعلا هلاق «لالح اذه :لوقيو رشع ةثالثبو

 هيلع نويدلا ترثكو «سانلا نم نيادتيو لجرلا اذه جاتحي نأ

 ٠ ( . مارح : لوقي ناللف ءابرلا ىلع ةليح

 .هاوه عبتيو «ضعبب مهضعب ءاملعلا ءارآ برضي اذهف

 حتفي نأ يغبني الو «ةقيقحلا يف بعالتم اذه نأ يبأر انأو

 : يبارملل لوقي نأ قحلا ناسنإلل ةروصلا هذه يف نکل «بابلا هل

 نم ابرلا لانو ءابرلا تاه :ىناثلل لوقي نأو انور كل نسل

 الو «كل ابر ال يبارملا اهيأ تنأ :لاقي نأ يضتقت ةيعرشلا

 .لاملا
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 ارج اھم رتكأ وه اه .ىوقفلا ىلع بتر لا٢

 ماد ام دوعي ال يبارملاف ج نيفرطلل ةحلصم اذه يفو

 اذإ هنأل ؛دوعي ال ًاضيأ ابرلا ىطعمو ءاذه وه ىهتنملا نأ فرعي
 .ملعأ فاو ةالعير مل الا ع هلأ قرع

 نإف (ًاررض اهنم رثكأ وه ام ىوتفلا ىلع بترتي الأ) :هلوق
 نأ يغبنيف اذه ىلعو «كاسمإلا بجو رثكأ وه ام اهيلع بترت
 . اهبوجول ال ىوتفلا زاوجل ًاطرش طرشلا اذه نوكي

 نإف ءاررض مظعأ وه ام ىوتفلا ىلع بترتي الأ طرتشيف
 . كاسمإلا بجي هنإف مظعأ وه ام اهيلع بترت

 الإ هل لحت ال اهنإف ًاثالث هتجوز لجرلا قلط اذإ :اذه لاثم
 ةقيرط يهو «ةمرحم ةقيرط ىلإ سانلا ضعب دمعف «جوز دعب
 ءهل قيدص صخش ىلإ دمع اثالث هتجوز قلط اذإ راصف «ليلحتلا
 تنأو ءرهملا كيطعأ انأ :لاقو «ةأرملا جوزتي نأ هنم بلطو

 . اهقلطت مث ءاهعماجتو اهجوزتت
 نأ هتين نمو ةأرملا جوزت هنأل ؛نوعلم هبحاصو مارح اذهف

 اذإف .ماودلاو ءاقبلل داري امنإ «قارفلل دري مل حاكنلاو ءاهقلطي

 .ًامارح اذه ناك «ًاعرش هب دوصقملا فالخ هب یون
 تالت وأ ةدحتاو هلك انان ةو ناتيتالا :قلط:اذإف

 ةلأسملا هذه يف اوفلتخا ءاملعلاف «ةعجر امهنيب سيل تابقاعتم

 ظ : نيلوق ىلع
 لحت ال «ًانئاب ًاقالط نوكي قالطلا نأ ىلع ءاملعلا روهمج

 .جوز دعب الإ ةأرملا هب
 ال ًاًيعجر ًاقالط نوكي قالطلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو
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eوأ «ةدعلا يف تماد ام اهعجاري نأ اهجوزل لب «ةأرملا هب  

 .ةدعلا تهتنا اذإ ديدج دقعب

 نم يأ «لوألا لوقلاب لئاسلا انيتفأ ول اننأ انردق اذإ :ًالثمف

 وأ ةدحاو ةملكب ًاثالث هتجوز قلط هنإ :لاقف ةلأسملا هذه نع لأس

 بلطي بهذل روهمجلا يأرب هانيتفأ ول «تابقاعتم تاملكب

 . للحملا نم حارتسال يناثلا لوقلاب هانيتفأ ولو «للحملا

 ىوتفلا ىلع بترتي هنأل «يناثلا لوقلاب هتفأ :لوقن انهف

 . كلذب ىوتفلا نم عنميف «مظعأ ررض لوألا لوقلاب

 نأ ىلع «نيقي وأ نظ ةبلغ ناسنإلا دنع نكي مل اذإ اذه

 زوجي الف كلذ هدنع ناك نإف ءهل لحت ال اهنأ ىضتقت صوصنلا

 .ةلدألا 58-535 يتأي نأ

 هجولا فشك اهل زوجي ةأرملا نأ ىري لجر ناك ول :رخآ لاثمو

 عقاولا وه امك مزلتست كلذب ىوتفلا تناكو «بناجألا لاجرلا دنع

 نيعارذلا نيديلا عم فشكتو «ةبقرلاو سأرلاو هجولا فشكت نأ

 .ىوتفلا نع كاسمإلا نيعتي انهف «نيقاسلا نيمدقلا عمو «نيدضعلاو
 . انه ىوتفلا نع كاسمإلا نيعتيف «ميظع ررض اهيلع بترتي هنأل

 هذه هيلع ىنبت نأ نكمي لصأ اذهل له :لئاق لاق اذإف

 ٠ ؟ةدعاقلا

 نم هراتخي ام كرتي ناك ويي لوسرلا نإف ءمعن :انلق

 ءانب كرتو ءرفسلا يف مايصلاك «هباحصأ نع ةقشملا عفدل تادابعلا

 رع - هللا ىهنو .سانلا نتفي نأ نم ًافوخ ميهاربإ دعاوق ىلع ةبعكلا

 .هللا اوبسي نأ نم ًافوخ «هبوجو عم نيكرشملا ةهلآ بس نع - لجو
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 دشألل ًاعفد ءاهنع كاسمإلا بجو كلذ اهيلع بترت نإف

 . امهفخأب تافل
 : يتفتسملا مزلي ام ه

 :رومأ يتفتسملا مزلي
 عبتت ال هب لمعلاو قحلا هئاتفتساب ديري نأ :لوألا

 ءىشلا نأ ؛ةيعرشلا ةسايسلا نم يهو «لصأ اهل هذهف
 ۰ غ ةلايتألا هيبكتو ررض هيلع بترت اذإ حابملا

 هنم مظعأ ررض هيلع بترت اذإ حابمب سيل يذلا ءيشلاو
 اا نأ ةيعرشلا عاقل ن ؛ ًاضيأ هنع فكلا بجو
 وأ ةصلاخلا دسافملا نأ امك «ةعوبتم ةصلاخلا وأ ةحجارلا
 دشأل ًاعفد اهنع كاسمإلا بجو) :لاق اذهلو .ةعوفدم ةحجارلا

 .(امهفخأب نيتدسفملا

 قحلا هئاتفتساب ديري نأ :لوألا :رومأ يتفتسملا مزلي) :هلوق
 دنع ال .ى. نيتفتسملا نم ريثك دنع دصقلا اذه زعأ امو (هب لمعلاو

 الو قحلا هئاتفتساب ديري ال سانلا نم ريثك دجوي ذإ - مهرثكأ
 امو صخرلا عبتتك «كلذ نم هنع ىهني ام ديري امنإو «هب لمعلا

 . مارح اذهو «كلذ هبشأ

 بلاطلا ضيرملاك نوكي نأ يتفتسملا ىلع بجاولاف

 عبتت ال «هب لمعلاو قحلا ىلإ لوصولا كلذب دصقي «ءافشلل
 . سانلا نم ريثك دنع دوجوملا صخرلا

 هنأ ريو ةلوقب ىي ًاملاع ىعفتسا اذإ سانلا ضعي دجتف



 م ےتتسا تس

 فلاخت ةدش ىوتفلا يف نكلو «هريغ نم باوصلا ىلإ برقأ

 0 جا ىلإ يهدف فيك فالخلاو رسي نيدلا :لاق ؛هاوه

 صخش ىلإ لصي ىتح اذكهو «ةركلا داعأ لوألا هب هاتفأ امب هاتفأ

 ةفلاخمو ءرسي نيدلا نأل «قحلا وه اذه :لوقيف «هديري امب هيتفي

 .ةمحر فالخلا نل ءرضت ال هل هريغ

 ينالفلا ملاعلا لوقب دروع ضخ رللا ,نيعبتتملا كج اذهلو

 ‹«مهءاوهأ فلاخي اميف هب نوذخأي الو ‹«مهءاوهأ قفاوي اميف

 هاوه فلاخي امب هاتفأ اذإف ءهلوقب ذخأيو ملاعلا اذهب قثي هدجتف

 !ددشتم اذهو «ديدش اذه :لاق

 عبتي لب «ىدهلا عبتي مل سانلا نم زارطلا اذه نإ :لوقأ

 ىتفتسا نم نإ :ملعلا لهآ لاق دقو «هللا نيدب بعليو ىوهلا

 ةريغ كلذ قع لاسي نأ ةلغ امار ناک هب ىتفي امب ًامزتلم ًاملاع

 . ًاعامجإ كلذ مهضعب ىكحو «ةنيعملا ةيضقلا كلت يف

 .هاوتفب مزتلملا ملاعلا اذه لأس اذإ لجرلا اذه نأل كلذو

 ملاع لوق ىلإ هلوق نع لدع اذإف «هللا ةعيرش يه هاوتف لعج دقف

 . ىوهلا عابتا ديري امنإ «ىدهلا عابتا ديري ال هنأكف ءرخآ

 ‹قسف دقف صخرلا عبتت نم نأ ىلع ملعلا لهأ صن دقو

 مهضعب ربع لب ‹قسفلا روط ىلإ ةلادعلا روط نم جرخ :يأ

 افي واع ا ا : ةيلاتلا ةرابعلاب

 .هاوهب لب هادهب هللا ديعي ال هنأل

 ديري الو ملاعلا يتفتسي سانلا ضعبف (يتفملا ماحفإو) :هلوق

 هماحفإ ديري نكلو «هاوتفب لمعي نأ ديري الو «قحلا فرعي نأ
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 e رک مني اضبا اذهو 0 ماي راهظإو

 . مناغ

 : لاقي اذهلو «ءيش لك يف يتفي نم ىلع ررضلاو رطخلاو
 .هيلع ىشخي يذلا وه اذه ؛هطقس رثك همالك رثك نم

 ديري ال كلذك (ةئيسلا دصاقملا نم كلذ ريغو) :هلوق

 ءاتفتسالاب ديري نأ لثم «ةئيسلا دصاقملا نم كلذ ريغ ءاتفتسالاب
 نأ ملع اذإ نيتفملا نم ريثك ناك اذهل < ءال وأ همصخ بلغي له ةفرعم

 . يضاقلا مكنيب مكحي :لاقو .ىوتفلا نع عنتما ًاماصخ ةلأسملا يف

 درجم ةلأسملا نأكو «هيتفتسي صخش ىلإ يتأي سانلا ضعبف

 .عقاولا هجولا ىلع ةيضقلا ركذي الو ةيعقاو ريغ ةسلغ.ةلاسف

 Es ل تي وعد ماكو

 لاقو ىتفتسملا اذه ءاج «ىتفملا a ىضاقلا

 عقيف ءاذكو اذك لوقي.نالف !؟نالف نم ملعأ تنأ له :يضاقلل
 لوقي ال مصخلا نأ بلاغلا نأب ملعلا عم «جرح يف مكاحلا
 دنع سيل ام عقاولاب ملعلا نم يضاقلا دنع نوكي دقو «قحلا

 .لاوحألاو نئارقلاو مصخلا لاوقأ نم درو ام ىلع ءانب «يتفملا

 : ًالثم لوقيف ةلأسملا بلقي هللاب ذايعلاو سانلا ضعب نإ لب
 يمصخ ئجلأ الو «قحلا هتملس يلع قحلا ناك نإف «كلأسأ انأ
 نكل «كلذل ىنلأس ام ءدضلا ىلع ةقيقحلا يف وهو .ةمكاحملل
 .هدنع ام فرعي ىتح «يتفملا يبغتسي نأ ديري



 ا يتفتسملاو يتفملا

 هنظ ىلع بلغي وأ ملعي نم الإ يتفتسي الأ : يناثلا

 . ىوتفلل لهأ هنأ

 .ةريثك سانلا دنع ةئيسلا دصاقملاو

 هنظ ىلع بلغي وأ ملعب نم الإ يتفتسي ال نأ :يناثلا) :هلوق

 ملعي نم الإ يتفتسي نأ زوجي الف «بجاو اذه (ىوتفلل لهأ هنأ

 زوجي الو «نيد اذه نأل ء«ىوتفلل لهأ هنأ هنظ ىلع بلغي وأ

 ملعي ال نم هنيد دلقي نأ وأ «لاجرلا ءارآ هنيد دلقي نأ ناسنإلل

 . كىت

 ‹ةيحللا ثك «ةمامعلا ليوط «ةماهلا ريبك لجر كءاج ولف

 اسلاج تاجر كارلا .لووط تالا عساو «مامكألا عساو

 نوكي ال دق نکل «ىوتفلل لهآ هنأ ىضتقت هلاح اذهف ءدجسملا ىف

 سلو تاللا ىعذإ اهيرو تم ورك نق يرل الها
 ةروصب يتأي هدجتف «ةماعلا نوعدخي سانلا نم ريثكف «خيشب

 وأ ملعلا قيرط امنإو .هب سانلا رتغيف «ةئيه لمكأ ىلع خيشلا
 هنوتفتسي هلوح سانلا ىرت نأ :ىوتفلل لهأ اذه نأب نظلا ةبلغ

 بلغي اذهف «هنولأسيو هنوتفتسي هلوح سانلا تيأر اذإف «هنولأسيو

 .ىوتفلل لهأ هنأ نظلا ىلع
 فرعي ال ناك اذإو «ىنأتي نأ ناسنإلا ىلع بجيف كلذ عمو

 ةلزنمب هايإ هءاتفتسا لعجيلف «قيرطلا هذهب الإ ىوتفلل لهأ اذه نأ

 بابلا اذه يف دجي مل اذإ :ينعي  ةرورضلل ينعي  ةتيملا لكأ

 مات فرحت خش ىلإ ىينلا اذإ هنأ هلقي ايوان توکیو هم ريغ
 ام هلا اول :ىلاعت هلوق يف ًالخاد نوكي ىتح «هاتفتسا هب قثيو
 ١7[. :نباغتلا] عطس



 سس سس نو
 eons ءاعروو املع نيتفملا قوا راتخي نا يعبنيو

 نأ يغبني (ًاعروو املع نيتفملا قئوأ راتخي نأ يغينيو) :هلوق

 نيذه ىلإ جاتحت ىوتفلا نأل ؛اعروو املع نيتفملا لضفأ راتخي

 .عرولاو ملعلا :نيرمألا

 .ةلود ملاعو ءةمأ ملاع :ماسقأ ةثالث ءاملعلا نأ كلذو
 .ةلم ملاعو

 .هيلع ةيمالسإلا ةلملا تلد ام عبتي يذلا وه :ةلملا ملاعف

 .ال وأ ةماعلا ءارآو ماكحلا قفاو ءاوس

 :لوقي !هديرت اذامو ةلودلا ىوه رظني يذلا :ةلودلا ملاعو

 ؟نيرت اذام :ةلودلل لوقي «ةلدألا قانعأ يولأ نأ يتعاطتساب انأ

 دالبلا داصتقا عفري يذلا يرامثتسالا ابرلا نأ ىرأ انأ :لوقت

 .ةرورض

 فرامعتعسا ناعوت ايرلا ناي ىوفف ندسهت :لاق
 امأو ءملظ هنأل ؛مارحف يلالغتسالا امأ .ءيلالغتساو

 هيفو «دالبلا داصتقا عفري هنأل ؛بجاو لب «زئاجف يرامثتسالا

 ىلع ىنبم ىمالسإلا نيدلا نأل زئاج وه نذإ «ةحارو ةحلصم
 نر كف هالا ر اتار ةدياقملا «ردو. حلاضملا يلج
 ٌرْسَبُك نِإَو ءولوسرو هلأ َنِم برخي اودا اولعفت مل نإ# :ىلاعت
 ء[ةرقبلا] 4639 ترُمكظ الو نومي ال كيرم شرم مك
 هنم ذوخأملا نأل ؛ملظ هيف سيلو ؛ةحلصم يرامثتسالا ابرلاو

 «لاملا نم هذخأ ام رمثتسيس هنأل ؛ةلوهسب ابرلا عفدي ابرلا

 .هنم ذخؤي امم رثكأ بسكي امبرو

 .«ةلود ملاع» اذه يمسنف
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 . كلذ بجي : ليقو

 ءاملعلا ضعب بهذ ةيبرعلا دالبلا ىف ةيكارتشالا ترهظ املو

 متنأ :اولاقو «نآرقلا نم ةيكارتشالا طابنتسا ىلإ  ةلودلا ءاملع -
 اورت ملأ ؛نوفرعت ال ةلهج و «مارح ةيكارتشالا نإ :نولوقت

aaaام نّم مْكَل له کیش نم کات لس مكل برو  
 :مورسلا] 4 اوس هيف مسا مكر ام ىف َءاكحَرُش نم د مكتب لَم
 ليلد هذه :اولاقف *ُهاَوَس هيف شنل ءاوس بعاللاو بعاتلا ۸

 ًالكلاو ءاملا :ةثالث يف ءاكرش سانلا»و «ةيكارتشالا ىلع
 !ةيكارتشالا تتبث :نذإ ''”«رانلاو

 .هعضاوم نع ملكلل ًافيرحت انشأت نوتأي مهو

 | :لاق ءمارح :هل ليق اذإ يذلا وه :ةمألا ملاعو
 مهبايث سانلا رثكأ نآلا «سانلا ىلع اولّهسف ءاذه يف نوعقاو

 ناسنإلل زوجي ال :لوقتو سانلا لقنت نأ بعصف «نيبعكلا تحت
 «سانلا ىلع اوففخ «بعص اذه «نيبعكلا نم لفسأ هبوث لزني نأ

 هعنصت مل كنأل «لالح اذه :لوقيو ءاذه يف نوعقاو سانلا لكف

 . ءاليخ

 مكحيو هيلع ةمألا ام رظني :يأ ««ةمأ ملاع» اذه يمسنف

 . ىوهلا قفاوي امب
 دلقت نأ زوجي الف «نيد اذه نأل (كلذ بجي :ليقو) :هلوق

 ظ .ىلعألا دوجو عم ىندألا

 ةباحصلا لمع نأ الإ «كش الب رظن ةهجو هل لوقلا اذهو

 ظفلب )۲٤۷۲( ثالث يف ءاكرش نوملسملا باب «ماکحألا باتك :هجام نباهاور )١(

 .(5701/7) هدنسم يف دمحأ هاورو ؛(. . .ءاكرش نوملسملا)



 يتفتسملاو يتفملا ۷۰ |
 ا

 ا

 لوقك ءًاقداص ًافصو هتلاح فصي نأ :ثلاثلا

 نوتفيو ءًاضعب مهضعب يتفي ناك ةباحصلا نآل ءهفالخ ىلع

 مهلك سانلا دجت الف «مهنم ملعأ وه نم دلبلا يف نأ عم «سانلا

 وه نَّم نوتفتسي لب «هوتفتسيل باطخلا نب رمع ىلع نيعمتجم ًالثم
 . ىوتفلل لهآ نِم هنود

 نأ بجاولا امنإو .بجي ال هنأ ىلع لدي ةباحصلا لمعف
 . الهأ هنأ ىرت نم يتفتست

 مل اذإف ءلضافلا نود لوضفملا عم نوكي دق قحلا نألو
 .هريغ ءاتفتسا زاج «عروألاو ملعألا يف باوصلا نيعتي

 ناسنإلل يغبني هنأ كش ال نكل «حيحصلا وه لوقلا اذهو

 ‹حجرأ هنألو «طوحأ كلذ نأل .عروأو ملعأ وه نم راتخي نأ

 .هريغ نم باوصلا ىلإ برقأو
 لهف «لوق ىلع ءاملعلا روهمج ناك ول ءاذه ىلع :ليق نإف

 ؟لوقلا اذه عبتي نأ يغبني

 روهمجلا ناكو «ءاملعلا فلتخا اذإ يغبني «معن :باوجلاف

 عم باوصلا نأ هل نيبتي مل ام روهمجلا عبتي نأ ‹«لوق ىلع

 وه امك باوصلا ىلإ برقأ روهمجلا لوق نأل كلذو «هفالخ
 رثكألا ثيدحلا نوحجري ثيدحلا ىف ءاملعلا ناك اذهلو «رهاظ

 هن نوحي الو داخ ركل فاعلا ن رمسو :«نلفألا ىلع ادع
 ‹عيطتسي ام ردقب طاتحي نأ هل يغبني ناسنإلا نأ : لصاحلاف

 ىلإ بهذي هنإف «نابيبط دلبلا يف ناكو ضرم ول ضيرملا نأ امك
 وه امك ةبرجت امهرثكأو ءاودلاو ءادلا ةباصإ ىلإ امهبرقأو امهملعأ
 . ملعأ هللاو «دهاشم
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 . ؟رحبلا ءامب ًاضوتنفأ ءانشطع هب انأضوت

 ٠ امامت باوجلا مهف دقو الإ هنم

 يف هنم ملعأ وه نم كانهو «ناسنإلا يتفتسا اذإ :ليق ولو

 وأ ملعألا ىلإ هليحي نأ نسحألا لهف «مكحلا نقيتي وهو ء«دلبلا

0 
 دقف «ةحجار ةحلصم ىأر اذإ الإ «ىتفي نأ سأب ال :لوقن

 لا نکل يتب ةف :هاعقا اإ هلأل ةليجي نأ ةحلصيملا فرب
 مل ؟نالف نمو :نولوقيف ءاذكو اذك نالف يل لاق :لوقيف سانلا

 للا يف ىنا لالا عي «انالق لايقل
 . ىوقأ هبناج نوكي ىتح هليحي نأ ةحلصملا نوكت دق انهف

 دوصقملا له ««ًاملع متك نم» :ثيدحب دوصقملا امو

 ملع دوصقملا وأ ء«هعورفو هلوصأب ةعيرشلا ملع لك هيف ملعلاب
 ؟. .ةاكزلاو ةالصلا لثم تابجاولا

 . ىوتفلا بوجو طورش رفوت نم دب الو «ماع وه

 مقر ثيدح «همتكف ملع نع لئس نم باب ء«ىلوألا باوبألا يف هجام نباهاور )١(
 ةريره يبأ نع (45 )۹٥« نابح نبا دنع وهو ؛يردخلا ديعس يبأ نع (715)
 .- مهنع هللا يضر  صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو



 هن: ا
 ع 1 2
 وے تحلل ميو

 : هقیرعت ©

 . قاش رمأ كاردإل دهجلا لذب :ةغل داهتجالا

 . يعرش مكح كاردإل دهجلا لذب : ًاحالطصاو

 ءديلقت وأ داهتجا نع ردصت نأ امإ ىوتفلا تناك املو

 .ديلقتلاو داهتجالا كلذ دعب ركذي نأ بسان

 جرخف (قاش رمأ كاردإل دهجلا لذب :ةغللا يف داهتجالا) :هلوق

 لمح نم اذهلو «قاش ريغ رمأل دهجلا لذب (قاش رمأ) :انلوقب

 ءاهلمح يف دهتجا هنإ :لاقي ال دحاو باتك الإ اهيف سيل ةبيقح
 يف دهتجا هنإ :ليق ًاريبك أرجح لمح ولو «قاشب سيل رمألا نأل
 . فاش رمأ هنآل ءهلمح

 داهتجالاف (يعرش مكح كاردإل دهجلا لذب :احالطصاو) :هلوق
 «يعرش مكح كاردإل «هعسوو هتقاط ناسنإلا لذبي نأ :عرشلا يف

 باا اذهب کک ر ف رر باعك دخأ نين :هيلعو
 . باتكلا بحاص دلق هنأل ؛دلقم اذه لب «دهتجمب سيلف

 «ةلأسملا مكح يف ءاملعلا عم ثحبو بتكلا عجار نمو

 كاردإ ىلإ بتكلا ةعجارمو ءاملعلا عم ثحبلا كلذ هلصوأ ىتح

 .رمألا اذه كاردإل هدهج لذب هنأل ؛ًادهتجم ىمسي اذهف ؛مكحلا

 هنأ انيتأيسف دلقملا امأ ءملاعلا وه ةقيقحلا يف دهتجملاو

 باتك نم ةخسن هنأ هدنع ام ةياغ نأل ؛ءاملعلا عامجإب ملاعب سيل

 . قزمتلاو فلتلا اهيرتعي
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 كلل تي لذي نه دهجملا

 : داهتجالا طورش ه

 : اهنم طورش داهتجالل

 يف هيلإ جاتحي ام ةيعرشلا ةلدألا نم ملعي نأ - ١

 5 اهثيداحأو ماكحألا تايآك «هداهتجا

 هدهج لذب : ينعي (كلذل هدهج لذب نم :دهتجملاو) :هلوق

 | . يعرشلا مكحلا كاردإل

 يف هيلإ جاتحي ام ةيعرشلا ةلدألا نم ملعي نأ) :هلوق

 ماكحألا يف ًادهتجم ناك اذإف (اهثيداحأو ماكحألا تايآك «هداهتجا
 نوكي نأ مزلي الو «ماكحألا تايآب ةفرعم هدنع نوكي نأ دب الف
 رخآلا مويلاب ناميإلاك «ةيدقعلا نيدلا لوصأ تايآب ةفرعم هدنع

 .هداهتجاب قلعتي ال اذه نأل .«كلذ هبشأ امو

 .ماكحألا ثيداحأب ماملإ هدنع نوكي نأ دب ال كلذكو

 نم ةمألا هذهل هللا رسي ىتح ةقرفتم ةرشتنم تناك ثيداحألاو

 ىلع عمج ام اهنمف ءدمحلا هللو نوملسملا اهعمجف ءاهتاتش عمجي

 .«ملسم حيحص»و ««يراخبلا حيحص» :نيحيحصلاك باوبألا

 ام اهنمو ««دمحأ مامإلا دنسم» لثم ديناسملا ىلع عمج ام اهنمو

 . ىتش لاكشأ ىلع عمج ام اهنمو «للعلا ىلع عمج
 دهتجي نأ دارأ نمل نكميف «ترصح دمحلا هللو ثيداحألاف

 ثيدحلا بتك نم هيلإ عجري نأ داهجلا لئاسم نم ةلأسم مكح يف

 يفو يراخبلا يف داهجلا باتك ىلإ ًالثم عجريف «ةلوهس لكب
 . اهكرديف هجام نباو يئاسنلاو ملسم



 هل | ۷٤

 ‹«هفعضو ثيدحلا ةحصب قلعتي ام فرعي نأ - ۲

 كلذ ريغ ريعو .هلاجرو دانسإلا ةفرعمك

 ءاهتاتش عمجي نم ب لوسرلا ثيداحأل رسي هللا نأ الولو
 رس. هلا نأ هللا ريس ره نکل ءًادج ًابعص اهيلع لوصحلا ناكل

 . ًاريخ هللا مهازج ءاملعلا ءالؤه

 : الوأ دب ال ىنعي (ثيدحلا ةحصب قلعتي ام فرعي نأ) :هلوق

 7 علا قم لي زا نانو. كيدحلا ةلالد نم
 دانسإلا ةفرعمك ,.هفعضو ثيدحلا ةحصب قلعتي ام) :هلوق

 هفعضو ثيدحلا ةحصب قلعتي ام فرعي مل نإف (كلذ ريغو هلاجرو

 ًاثيدح دریو .«فيعض ثيدحب مكحي امبر هنأل ؛دهتجمب سيلف
 .هلاجرو ثيدحلا ملعب ماملإ هدنع نوكي نأ دب الف «ًاحيحص

 دقف «ظوفحم  دمحلا هللو  ًاضيأ هلاجرو ثيدحلا ملعو

 بتك يف اوفلأو «حلطصملا ملعك ثيدحلا ملع يف ءاملعلا فلأ

 راصو «نيملسملل رمألا اوطبضف «.هللا الإ هيصحي ال ام لاجرلا

 ثيدحلا ةحص اوفرعيف بتكلا هذهل اوعجري نأ مهيلع لهسي سانلا

 . هفعض نم
 هيلع مكحت نأ عيطتست «هدنسب ثيدح كيلع رم اذإ : ًالثمف

 ءال وأ تاقث مه له لاجرلا ىلإ ًالوأ عوجرلاب ٠ انيق وأ ةحبض
ERNEنوكي امبر هنأل ماا  

 . عاطقنا مهنيب نكل ‹تاقث ةاورلا

 تاقث تاقثلا ءالؤه فلاخ له :رظنن نأ نم دب ال مث

 ثيدح راص مهنم حجرأ نورخآ تاقث مهفلاخ اذإف ءال وأ نورخآ

 .هب جتحي ال ًاذاش تاقثلا



 0 داهتجالا

 «عامجإلا عقاومو .خوسنملاو خسانلا فرعي نا

 وه ام هفلاخ له  نتملا  يورملا ىلإ رظني اذه دعب مث
 هذوذشب انمكح هنم حجرأ وه ام هفلاخ نإف ءال وأ هنم حجرأ

 . تاقث هدانسإ لاجر ناك نإو «هدرو

 هداهتجاب قلعتي ام دهتجملا فرعي نأ دب ال هنأ لصاحلاو

 . كلذ ريغو «دانسإللا لاجرو «هفعضو ثيدحلا ةحص نم

 نأ دهتجملل دب ال (خوسنملاو خسانلا فرعي نأ) :هلوق

 مكحي امبرف فرعي مل نإ هنأل ؛خوسنملا نم خسانلا فرعي

 ءاريثك اذه عقيو «خوسنم ثيدح ىضتقمب وأ ةخوسنم ةيآ ىضتقمب
 .هب مكحيف هخسنب ملعي ال ,.خوسنم ثيدح ناسنإلا ىلع رمي دقف
 دق هنأل ؛هاضتقمب مكحلا زوجي ال خوسنملا ثيدحلا نأ مولعمو

 .همكح عفر
 فلاخي ءيشب مكحي الئل (عامجإلا عقاومو) :هلوق

 لوقا اواو. ا قيفقحملا ءاملعلا قم ى الز .عامجإلا

 مدع ىلع هب لوقلا نوقلعي «فلاخم ىلع اوعلطي ملو

 نم وهو هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش :ًالثمف
 وه لوقلا اذه :لوقي ًانايحأ  فالخلا ىلع ًاعالطا ءاملعلا عسوأ
 .دودرم وهف لئاق هب لقي مل نف : ينعي «هب لاق دحأ ناك نإ قحلا

 نإ - هللا همحر  هلوق كلذ نمو «هفالخ ىلع نوكي عامجإلا نأل
 ليق دق ناك نإ :لاق هنكل «ةدحاو ةضيح انئاب اقالط ةقلطملا ةدع

 .هب لوقي ال هنإف هفالخ ىلع عامجإلا ناك نإ ينعي «هب



= _ 
 نم «مكحلا هب فلتخي ام ةلدألا نم فرعي نأ - ٤

 (صيصخت نم مكحلا هب فلتخي ام ةلدألا نم فرعي نأ) :هلوق

 مومعب مكحي امبرف «فرعي نكي مل نإ هنأل ءهنم دب ال ًاضيأ اذهف
 .هصصخي ام كانه نأ عم ليلد

 ءرشعلا ءامسلا تقس اميف» :ثيدحلا أرق لجر :كلذ لاثم

 :نامومع ثيدحلا اذه يفف «' «رشعلا فصن جضنلاب يقس اميفو
 تقس اميف» :هلوق نأل «سنجلا يف مومعو .ردقلا يف مومع

 ءءامسلا تقس امم سنج لك معيو «ريثكلاو ليلقلا معي «ءامسلا

 ضرألا نم جرخ اميف ةاكزلا بجت :لوقيو ثيدحلا اذهب ذخأيف
 .ناك ردق يأبو «ناک عون يأ نم

 نم مكحلا هب قلعتي ام ملعي نأ دب ال هنأل ءأطخ اذهو

 قسوي امب ناصصخم نامومعلا ناذه :لوقنف «دييقتلاو صيصختلا

 قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» :ِهِلَك يبنلا لوق ليلدب «لاكيو
 .قسوي امم :ينعي ءامسلا تقس امب دارملا نأ ملعف «(ةقدص
 .قسوأ ةسمخ غلب اممو

 مكحلا هب فلتخي امب ملع هدنع نوكي نأ دهتجملل دب الف

 . صوصنلا نم
 دراو صيصختلاف «قلطمل ًادييقت : ينعي (دييقت وأ) :هلوق

 قبس اميف انفرع دقو .قلطملا ىلع دراو دييقتلاو «ماعلا ىلع

 . ماعلاو قلطملا نيب قرفلا

 . (77ص) مدقت )۲) . (٣ص) مدقت (۱)



 داهتجالا

 . كلذ فلاخي امب مكحي ال ىتح «هوحن وأ

 قلعتي ام هقفلا لوصأو ةغللا نم فرعي نأ -

 د رح «صاخلاو ماعلاك ءطظافلألا تال الدب

 كلت هضتقت هيضتقت امب مكحيل ؛كلذ وحنو < ‹نيبملاو لمجملاو

 . تالالدلا

 طابنتسا نم اهب نكمتي ةردق هدنع نوكي نأ - 5

 . اهتلدأ نم ماكحألا

 نم دحاو باب يف نوكيف .أزجتي دق داهتجالاو

 . هلئاسم نم ةلأسم يف وأ «ملعلا باوبأ

 : ليق اذإف «قلطم اذه [۹۲ :ءاسنلا] دَر ٌررحَسْ# : ًالثمف
 .دييقت اذهف [47 :ءاسنلا] 4ٍةَممْوُم بقر ررحتف#

 طرشلا نم صوصنلا ىلع دري ام لثم يأ (هوحن وأ) :هلوق
 .كلذ ريغو ماهفتسالاو

 تالالدب قلعتي ام هقفلا لوصأو ةغللا نم فرعي نأ) :هلوق

 نم نأو .«ظافلألا تالالد فرعي نأ دهتجملل دب ال (ظافلألا

 اهنمو ء«قلطملا اهنمو «صاخ وه ام اهنمو «ماع وه ام ظافلألا
 . تالالدلا هذه هيضتقت امب مكحي ىتح ديقملا

 غيص فرعي ال :ينعي ءمومعلا فرعي ال ناك اذإ :ًالثمف
 صوصخلل ظفللا اذهو «مومعلل ظفللا اذه نأ فرعي الف «مومعلا

 ام لعجي دق هنأل ءًاحيحص ماكحألل هطابنتسا نوكي نأ نكمي ال هنإف
 . يردي ال وهو ءاقلطم اقلطم سيل ام لعجي دقو ءاّماع اماع سيل

 بأ كالا/



 .هلبق يذلا طرشلا نم بيرق طرشلا اذهو

 هدنع ناسنإلا نوكي دقف «ةرمثلا وه ةقيقحلا يف طرشلا اذهو

 لثم وه لب «طبنتسي نأ عيطتسي ال نكل «طورشلا نم قبس ام لك
 :هريغ هلوقب اه لوقي اغيل

 باتك ظفحي «يوق ظفح هدنع ناك ةبلطلا ضعب نأ ركذيو

 عورفلاو «ةيميت نبا مالسإلا خيش ذيمالت دحأ «حلفم نبال عورفلا

 ىتح «دمحأ مامإلا بهذم لكل واح هنأل ؛بهذملا ةسنكم ىمسي

 .هيف ةدوجوم اهلكف تاجيرختلاو تالامتحالاو هوجولاو تاياورلا
 .بتكلا نم نوكي ام عمجأ نم وهو

 وأ فرعي ال هنكل «نتملا اذه ظفحي بلاطلا اذه ناكف

 ناكف «باتكلا اذه نم ادحاو امكح طس :نأ نم نكت

 ؛اوعجاريل ةبتكملا ىلإ اوبهذي نأ نم ًالدب هب نوجرخي هباحصأ
 :اولاق «ةلأسم مهيلع تلكشأ اذإف «باتكلا اذهب نوجرخي اوناكف

 !يردأ ال هللاو :لاق ؟ةلأسملا هذه يف عورفلا بحاص لاق اذام

 ءاوعمتسا :لاق .ىنالفلا بابلا ىف :اولاق ؟باب يأ ىف اذه نكل

 «دئاوفلا هنم نيذلا مهو «باتكلا مهيلع اد لد مث

 .عورفلا رامح :هومسف  هعم حزملا باب نم بقل هيلع اوقلطأف

 .هب عفتني الو هلمحي هنأل

 اهب عيطتسي ةكلم ناسنإلا دنع نوكي نأ دب ال لاح لك ىلع
 .ةلدألا نم ماكحألا طبنتسي نأ

 نو نوت «افيطغ اناث وكانك لالا هده ىف سانلاو
 د ل ار لام ةع دج الا تيدحلا رم طبخ سالا



 رهاظ يه يتلا ةلأسملا الإ هنم طبنتسي ال وأ «ةليلق لئاسم الإ هنم

 نم ليلق ملع هدنع سانلا ضعب دجوي امبر اذهلو ‹طقف مالكلا

 نم فرعي نأ عيطتسي نكل «- لجو ّرع هللا باتك عم ثيداحألا

 ءريثكلا ءيشلا ةلدألا نم طبنتسي هنأل ؛ريثكلا ءيشلا لئاسملا

 رخآ ىتأيو «ةدئاف ةئام ًالثم طبنتسيف «ثيدحلا دئاوفب متهيف

 نأ عم قرف امهنيبف .دئاوف رشع دجي الف ثيدحلا دئاوف ىلع

 ناك امهدحأ نكل ا ا ظفح امهنم لكف «دحاو ظفحلا

 . ليمتسيف دئاوملا جارختساو طابنتسالا ىلع ةردق هذنع

 دئاوفلا طابنتسا ىلع اوصرحي نأ ةبلطلا نم بحأ انأ اذهلو

 .ريثك ريخ ىلع اولصحيل «ثيداحألاو تايآلا نم

  ESهللا علا ا -

  aايم هللا اهركذ ةلماك ة ةروس فسوي ةصقو

 وشيخنا  اجا اهكح لا هذه نم طبنتسا - هللا همحر

 را تايآلا هذه تلا فک هل ت نالا او اف ةا

mS 

 ًادهتجم نوكي 9 هنکلو ا ا نم نيعم 85 نر «ملعلا

 كلذ ريغ ىف .

 لالا نم: هلام نفح نأ دارأ جر نأ ول :هلاثمو

 )١( هللا همحر  (ه110/5١ت) يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا ةليضف وه -.



 داهتجالا 50

 : دهتحملا مزلي ام »

 مث .قحلا ةفرعم يف هدهج لذبي نأ دهتجملا مزلي

 0 ا ل ا حا ا ا ا ىلع رجأو .هداهتجا

 عجاريو ءاملعلا مالك عجاري راصو ًالثم نيفخلا ىلع حسملاك
 نم حجارلا هب حجري نأ عيطتسي دح ىلإ لصو ىتح ةلدألا

 .فعض)اا كتفي نأ عيطتسيو «لاوقألا

 نإو ءملعلا باوبأ نم باب يف نكل «دهتجم اذه :لوقن
 نأل ءرضي ال نكل .داهتجالا عيطتسي ال ىرخألا باوبألا يف ناك
 . أزجتي داهتجالا

 ‹ضئارفلا ملع يف ةديج ةفرعم هل لجر ناك ول كلذك
 ريغ يف هنكلو ءاهتلدأ نم ضئارفلا ماكحأ طبنتسي نأ عيطتسيف
 . طقف اهيف ًادهتجم نوكي نأ زوجي «فرعي ال ضئارفلا

 ءملعلا باوبأ نم باب يف ناك ءاوس .أزجتي نذإ داهتجالاف
 عيطتسي ال نم سانلا نمو «ملعلا باوبأ نم باب يف ةلأسم يف وأ
 .ةلأسم يف الو باب يف ال دهتجي نأ

 مكحي مث قحلا ةفرعم يف هدهج لذبي نأ دهتجملا مزلي) :هلوق
 وأ ًانالف لأسي وهف «بعت ىندأ هبيصي ال دلقملاو (هل رهظ امب
 ىلإ جاتحي دهتجملا نكل ؛هيف امب مكحيو ينالفلا باتكلا ذخأي
 عجارو ةلدألا عجارو هدهج لذب اذإو «قحلا ةفرعم يف دهجلا لذب
 .هب مكحي نأ هيلع بجو .قحلا هل نيبتو «ءاملعلا مالك

 ىلع رجأو هداهتجا ىلع رجأ :نارجأ هلف باصأ نإف) :هلوق



- - 
 هب المعو هل ًاراهظإ قحلا ةباصإ ىف نأل «قحلا ةباصإ

 .هل روفغم أطخلاو ءدحاو رجأ هلف أطخأ نإو

 هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا مكح اذإ» :ِكك هلوقل

 ٠ .''«رجأ هلف أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو «نارجأ

 هلف أطخأ نإو «هب ًالمعو هل ًاراهظإ قحلا ةباصإ يف نأل ءقحلا ةباصإ

 مث دهتجاف مكاحلا مكح اذإ» لَك هلوقل ؛هل روفغم أطخلاو دحاو رجأ

 .(«رجأ هلف أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو ءنارجأ هلف باصأ

 عئطخم دهتجملا نأ ىلع لدي فلؤملا نم مالكلا اذهو

 :هلوق ليلدلاو «كلذك وهو اض دهتجم لك سیلو «بيصمو

 دهتجاف مكح اذإو «نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا اا

 هلف أطخأ نإو دهتجملا نأ يف حيرص اذهو ««رجأ هلف أطخأ مث

 نوكيف «هل قفوي ملو «قحلا كاردإ ىلع صرحو بعت هنأل ؛رجأ

 . بصي مل هنأل ؛هنم مورحم وهف ةباصإلا رجأ امأ «بعتلا رجأ هل

 :لوألا رجألا :نيرجأ هل نإف باصأف دهتجا اذإ امأو

 . قحلا ةباصإ : يناثلا رجألاو «ةلدألا بلطو داهتجالا يف بعتلا

 ناسنإلا نأل ءرهاظف لوألا هجولا ىلع رجألا توبث امأ

 تبسك ام اهل## :ىلاعت هللا لاق دقو «بستكم وهف بعتو لمع

 .[187 :ةرقبلا]  تبسكأ ام اهو

 - قحلا ةباصإ وهو - يناثلا هجولا ىلع رجألا لوصح نكل
 نإ لوقت ناب نک لاکا اذهب وكلو لالا نمک هيف

 نإ مث ءهل راهظإ قحلا ةباصإ نأل ؛رجأ اهيف قحلا ةباصإ درجم
 . (۲۸ص) مدقت )۱(



 داهتج AY“ ال تح الا

 .ةرو مضلل لئنيح ديلقتل تلا

 داهتجا نوكيف «هداهتجاو هيرحت ةدايزل الإ بصي مل هنأ بلاغلا
 هل راص اذهلو «عئيطخملا داهتجا نم رثكأ بلاغلا يف بيصملا
 ١ . نارجأ

 زاجو ءفقوتلا هيلع بجو مكحلا هل رهظي مل نإو) :هلوق
 .ةلدألا يف رظنو < .دهتجملا دهتجا اذإ (ةرورضلل ذئنيح ديلقتلا

 نأ هيلع بجو ؛مكحلا هل نيبتي مل نكلو ءءاملعلا لاوقأ يفو

 .داهتجاب مكحي الف .فقوتي

 نأل age a اع اي

 هلا نك مثول ِِفِناَجَتُم ريع ٍةَصْخَع يف طض سف :تامرحملا
 .[" :ةدئاملا] # ريحت ٌروُفَع

 اميف قحلا ىلإ لصوتي نأ عطتسي مل اذإ .دهتجملا ًاضيأ اذكه
 هللا لوقل ؛ةرورضلل دلقي ذئنيحو .فقوتي نأ هيلع بجي هنإف «ىري

 .[57 :لحنلا] نوما ل ٌرثُك نإ ٌدِّذلأ لهآ اولتسف# :ىلاعت
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 . ةدالقلاك

 .ةجح هلوق سيل نم عابتا : ًاحالطصاو

 هلوق نإ :انلق اذإ يباحصلا عابتاو .عامجإلا لهآ عابتاو

 هب ًاطيحم قنعلا يف ءيشلا عضو :ةغل ديلقتلا) :هلوق

 . ةدالق هقنع يف عضو : ينعي ءًانالف نالف دلق : لاقي (ةدالقلاك

 ىنعم وه اذهو (ةجح هلوق سيل نم عابتا :ًاحالطصاو) :هلوق

 .معأ هانركذ امو ««ةجح هلوق سيل نم لوقب ذخألا» : مهضعب لوق

 ؛لعفلا جرخي «ةجح هلوق سيل نم لوقب ذخألا» :لئاقلا لوق نأل

 ب يبنلا عابتا (ةجح هلوق سيل نم) :انلوقب جرخف) :هلوق

 عابتا (ةجح هلوق نا :انلق اذإ ي عابتاو ,عامجإلا 3 عايتاو

 :ةجح هلك يبل 1 نأ كلذو .عسوتلا ليس

 e نل عامجإلا عابتاف . «ةجح هسفن عامجإلا
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 ؛ةجحلل عابتا هنأل ءًاديلقت كلذ نم ءيش عابتا ىمسي الف
 . عسوتلاو زاجملا هجو ىلع ًاديلقت ىمسي دق نكل

 :ديلقتلا عضاوم ه

 : نيعضوم يف ديلقتلا نوكي
 ةفرعم عيطتسي ال ًاّيماع دلقملا نوكي نأ :لوألا

 لَهَا اوُنَمْست# :ىلاعت هلوقل ؛ديلقتلا هضرفف «هسفنب تيوس
 ٤١[. :لحنلا] ًنوماعت ال نإ رنک نإ دلا

E e hE دلقيو 

 يباحصلا ناك نإو :ًادبلقت س ا ‹يباحصلا لوق و

 لهأ نم ريثك بهذ نکل ؛ًاريثك ئطخي رشب وه لب «ًالوسر سيل
 ةباصإ ىلإ برقأ ىباحصلا نأل «ةجح يباحصلا لوق نأ ىلإ ملعلا
 هلوق نإ :انلق اذإ) :فلؤملا لاق د «هريغ نم باوصلا

 . (ةجح

 .زئاجلا ديلقتلاو بجاولا :ديلقتلا لمشي (ديلقتلا نوكي) :هلوق

 دلقملا نوكي نأ :لوألا :نيعضوم يف ديلقتلا نوكي) :هلوق
 ا ءهسفنب مهلا ةفرعم عيطتسي ل ايا ناك اذإف (ًاّيماع

 يیز الاجر لإ كلَ سم اَنْلَسيَأ اموه» :لاق هللا نأل .دلقي نأ هيلع
 ملو ٤١[« :لحنلا] 9©4 نوما ال رك نإ ٌدَّذلأ لهآ اولش ْمِهَلإ
 لهأ لاؤس نم ةدئافلا امف الإو ءمهلاوقأب ذخألل الإ رمۇي
 .اولاق امب لمعن ال انك اذإ ركذلا

 ءاذه قبس دقو (ًاعرو ًاملع هدجي نم لضفأ دلقيو) :هلوق
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 . امهنيب ريخ نانثا هدنع ىواست نإف

 الو ةيروفلا ىضتقت ةثداح دهتجملل عقي نأ :يناثلا

 . ذئنيح ديلقتلا هل زوجيف ءاهيف رظنلا نم نكمتي

 . بوجولا ليبس ىلع ال «بابحتسالا ليبس ىلع هنأ انركذو

 يماع :هلاثم (امهنيب رُخ نانثا هدنع ىواست نإف) :هلوق

 ررقي رخآلا م .ةاكز يلحلا يف نإ :لوقيو ررقي اصخش عمس

 :لوقنف «نايأر هدنع راص انهف ءةاكز هيف سيل ّيلحلا نإ : لوقيو

 هملعل باوصلا ىلإ برقأ ناك نم دلقي نأ يغبني نكل «رّيخي

 .ةعروو

 الو ةيروفلا يضتقت ةثداح دهتجملل عقي نأ :يناثلا) :هلوق

 صخشلاب لزنت انايحأ (ذئنيح ديلقتلا هل زوجيف اهيف رظنلا نم نكمتي

 ل کل «داهتجالل لهأ وهو ثداوحلا نم ةثداح : : ينعي - 7

 «ةلدألاو بتكلا ةعجارم نم نكمتي الف ءداهتجالل تقولا عستي

 .ديلقتلا هضرف نوكي ذئنيحف ءملعلا لهأ لاوقآ ىف رظنلاو

 «كلذ انايعأو ةلأسملا مكح فرعن نأ انزجع اذإ نحن :ًالثم

 هلوق نأل . هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش دلقن ًابلاغ اننإف

 .هريغ نم باوصلا ىلإ برقأ
 لهأ نم ْ هريغ وأ مالسإلا خيش لوق نأل ءرخآ دلقن نأ انلو

 .اّيعطق ًاباوص سيل هنكل - باوصلا ىلإ برقأ ناك نإو  ملعلا

 ال هنأ حجارلا لوقلا نإ :لوقن اذهلو «هقح يف أطخلا لامتحال

 .لوضفملا دوجو عم لضفألا ديلقت بجي

 نيدلا لوصأ نم ةلأسملا تناك اذإ :لوقي ءاملعلا ضعبف
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 مزجلا بجي دئاقعلا نأل ؛اهداقتعا بجي ىتلا نيدلا لوصأ

 ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتكو «هتكئالمو للاب ناميإلا ةيضقك
 هذه نأل .ديلقتلا اهيف زوجي ال اهنإف ؛كلذ ريغو «هللا تافصو

 ديفي امب ذخأن الف «نظلا ديفي ديلقتلاو «مزجلا اهيف بجي رومألا
 . مزجلا هيف بجي رمأ يف نظلا

 .ءاملعلا ضعب :يأ (مهضعب طرتشاو) :هلوق
 .ةيدقعلا رومألا نم : ينعي (اهداقتعا بجي يتلا) :هلوق
 ديلقتلاو ءاهيف مزجلا بجي دئاقعلا نأ :كلذ يف مهتجحو

 . اهليلد نم اهملعت نأ دب الف ةديقع تناك اذإو .طقف نظلا ديفي امنإ
 امنا ىلإ لودي ا هللا فو نأ لاق اذ[ فاعلا الف

NEىلإ لزني هنأ دقتعي نأ نكمي الف  
 نم اذه عمس دق نوكي نأ امأ «ليلدلا ملع اذإ الإ ايندلا ءامسلا

 ةيدقعلا لئاسملا نأل , يفكي ال اذه نإف ءاملعلا نم نالف وأ نالف

 هيف زوجي ديلقتلاو «نظلا الإ ديفي ال ديلقتلاو «مزجلا اهيف طرتشي
 : هلوقب ينيرافسلا راشأ اذه ىلإو «هيف يفكي الف ءأطخلا

 متح كاذب ديلقت عنمف  مزجلا هيف بلطي ام لكو
 ٌرفلا لهأ لوق يف ىجحلا يذل نظلاب ىفتكي ال هنأل

 اذهلو «دئاقعلا يف ىتح ديلقتلا زوجي هنأ يناثلا لوقلا نكلو
 ١ 1 : ينيرافسلا لاق

 املعلا ضعب دنع هيف بلطُي امب ًاعامجإ مزجلا يفكي ليقو
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 .[۷ :ءايبنألا] رل ل ل رک نل رڪ ها اوتو

 لوصأ نم وهو «ةلاسرلا تابثإ قايس ىف ةيآلاو

E لا 

 ماوعلا نإ :لاقو «مزجلا هيف بلطي : ينعي ءهيف بلطي امب
 :لوقلا اذه ىلع ءانب نونمؤم

 رثألا لهأ دنع نوملسُمف رشبلا ماوع نم نومزاجلاف

 زاوجل طرتشي ال : ينعي (طرشب سيل كلذ نأ حجارلاو) :هلوق

 ديلقتلا زوجي لب «نيدلا لوصأ نم ةلأسملا نوكت ال نأ ديلقتلا

 .نيدلا لوصأ يف ىتح
 NN تلات انستا كي: هلو و لدتساو

 ء[۷ :ءايبنألا] 409 ترك ال ْرْمُك نإ ركل لَهَا التم م ا

 . نتملا يف اهانركذ انتيل اي

 (نيدلا لوصأ نم يهو ءةلاسرلا تابثإ قايس يف ةيآلاو) :هلوق
 ةلاسرلا تابثإ يف ملعلا لهأ ىلع انلاحأ دق ىلاعت هللا ناك اذإف

 ملعلا لهأل ملعي ال نم لاؤس نإف  نيدلا لوصأ نم يهو -

Caمسابح  
 (هتلدأب قحلا ةفرعم نم نكمتي ال يماعلا نألو) :هلوق

 ققحي نأ امأ ءهب نمآ هعمس امف ‹نمؤي نکل «نكمتي ال ىماعلاو

 نكمي ١ انين o هذآ سدا

 ديلقتلا الإ قبي مل .هسفنب قحلا ةفرعم هيلع رذعت اذإف) :هلوق



 ت =
 ٠١[. :نياغتلا] 4تَعطَتْسأ ام هلأ اونا : ىلاعت هلوقل

eديلقتلا عاونأ  : 

 هصخرب ذخأي ًانيعم ًابهذم مزتلي نأ :ماعلاف ١

 ليلدلا راصف ١١[( :نباغتلا] 4َعطَتْسأ ام هلأ انا :ىلاعت هلوقل
 : حجارلا لوقلل

 نم ىهو «ةلاسرلا تابثإ ىف ديلقتلا زاجأ ىلاعت هللا نأ -
 ١ ١ .ةيدقعلا نيدلا فا

 يف يفكيف «ةلدألاب ةلأسملا هذه كاردإ مهنكمي ال ماوعلا نأ
 ٠١[. :نياغتلا] 4تعطَسَسأ ام هل اونا :ىلاعت هلوقل «ديلقتلا اذه

 عيمج يف همئازعو هصخرب ذخأي ًانيعم ًابهذم مزتلب نأ) :هلوق
 اذهب مزتليف ًاًيلبنح ناسنإلا نوكي :ًالثم ينعي (هنيد رومأ
 تابجاولا :مئازعلاو .همئازعو هصخرب ذخأيو «بهذملا
 . كلذ ىوس ام صخرلاو «تامرحملاو

 لك يف يلبنحلا بهذملا عبتأس «يلبنح انأ :ًالثم لوقيف
 لك يف يفنحلا بهذملا عبتأس «يفنح انآ :لوقي يناثلاو «ءيش
 يف يعفاشلا بهذملا عبتأس «يعفاش انأ :لوقي ثلاثلاو «ءيش
 يف يكلاملا بهذملا عبتأس «يكلام انآ :لوقي عبارلاو «ءيش لك
 يف دواد بهذم عبتأس «يرهاظ انأ :لوقي سماخلاو «ءيش لك
 نايفس بهذم عبتأس «ينايفس انأ :لوقي سداسلاو «ءيش لك
 .اذكهو . .يعازوأ انأ :لوقي عباسلاو .ءيش لك يف يروثلا



 0 ب
 : هەق ءاملعلا فلتخا دقو

 يف داهتجالا رذعتل «هبوجو ىكح نم مهلمف

 اذه ناسنإلا دلقي نأ وهو ءًأّماع ًاديلقت ىمسي اذهف

 ناك اذإف ءاهيلإ تفتلي الو «ءىرخألا بهاذملل رظني الو «بهذملا

 وأ ءاذك ىلاعت هلوقل اذكو اذك ىعفاشلا بهذم :هل ليقو ًٌاّيلبنح

 بتك یف امب ذخآ «ىلبنح ىبهذم انأ :لاق ءاذك للك ىبنلا لوقل
 1 ` حارس نم. ىلإ تلا او احلا

 رذعتل «هبوجو ىكح نم مهنمف :هيف ءاملعلا فلتخا دقو) :هلوق
 ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقف (نيرخأتملا يف داهتجالا

 : نیابت فالتخا

 قاع اديلقت ناهتآلا دل نأ بحي لا ءاملعلا ضعف

 ةنمزألا ىف داهتجالا نأل «همزتليو بهاذملا نم بهذمب ذخأيف

 ا .رذعتم ةرخأتملا

 اذه نأل ءلطابلا لطبأ نم لوقلا اذه نأ كش الو

 باتكلاف «ةلفقم نآلا ةنسلاو باتكلا تالالد نوكت نأ مزلتسي

 باب مهنع لفقأ دقف نورخأتملا امأ «ةقباسلا ممألل ةنسلاو

 ةثعب ذنم سانلل نايبو ىده ةنسلاو باتكلا نأ عم «لالدتسالا

 لوقي «ةعاسلا مايق ىلإ ىدهلا اذه لوزنو هيي لوسرلا

 متمصتعا نإ هدعب اولضت نل ام مكيف تكرت دقو» هلي لوسرلا
 .''”(هللا باتك :هب ١ ب

 )١5١4(. مقر ثيدح ۰ ىبنلا ةجح باب ‹جحلا باتك : ملسم هاور 2غ



 ديلقتلا
 2 584٠ أا

 .لكك يبنلا ريغ عابتال قلطملا

 . لطابلا لطبأ نم هنأ ملعل لوقلا اذه

 ال هديلقتلا الإ قبي ملو «ىهتنا داهتجالا نإ :اولاق نيذلاف
 اذه مهلوق ىلع مزلي ام اورَّوصت ول نكل «نودهتجم مهنأ كش
 ؛موزلملا نالطب ىلع لدي لطابلا مزاللا نل « لطاب لوق هنأ اوأرل

 !لطاب لوق لب «فيعض لوق لوقلا اذهف

 دلقت نأ كيلع مرحي :اولاقف (هميرحت ىكح نم مهنمو) :هلوق
 کلام وأ ياش انآ ةلوقت وأ نايم انآ لر اناع اذيلقت
 ريغ عابتاب ًاقلطم ًامازتلا تمزتلال اذه تلق ول كنأل ؛يفنح وأ
 انلبنح تنك ولف «تدلق نم كلوسر تلعجو لَك لوسرلا
 ‹ سيردإ نب دمحم هلوسر يعفاشلاو كندا مامإلا كلوسرف

 .اذكهو «نامعنلا

 .لاق ام لك

 لوق نم ىوقأ .لوألا نم ىوقأ ليلعتلا اذه نأ كش الو
 .ديلقتلا ريغ كانه سيلو «ىهتناو لفقأ داهتجالا باب :اولاق نيذلا

 صخرب ذخأتف ءًاّماع ًاديلقت دلقت نأ مرحي :لوقن نحنف
 هاضتقم اذه نأل «هاوس امع ًائيش ملعت الو «همئازعو بهذملا
 هاه راتضملا لوقلا ايف هلك دمحم قوس الوسر:تيثأ كنآ
 .لوألا نم ريثكب برقأ
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 لوقلا ينا ةةيسيف نبا مالسالا كيش لاو

 وهو «هيهنو هرمأ لك يف يئ يبنلا ريغ ةعاط بوجولاب
 . "هيف ام هيف هزاوجو «عامجإلا فالخ

 (بوجولاب لوقلا يف نإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو) :هلوق

 لك يف ةَ يبنلا ريغ ةعاط بوجولاب لوقلا يف نإ) :هلوق
 مازتلاب لوقلا :لوقي وهف مالسإلا خيش هللا محر (هيهنو هرمأ

 اذه «عونمم داهتجالا نأو همئازعو هصخرب ذخأي نيعم بهذم

 :دلقملل لوقت «هيهنو هرمأ لك يف هيب يبنلا ريغ ةعاط هيف لوقلا
 ءاذكو اذك مألا يف مامإلا ُصَّنو :لوقيف ءاذك هلي يبنلا لاق
 يف مامإلا صنو ءاذكو اذك دواد يبأ لئاسم يف مامإلا صنو

 ةلردمي لوسرلا ريغ لعج اذهف ؛اذكهو ء.اذكو اذك ةنوذملا

 وسلا

 ةعاط بوجوب لوقلا نأ ينعي (عامجإلا فالخ وهو) :هلوق

 عامجإلا لب «عامجإلا فالخ «هيهنو هرمأ لك ىف هلي يبنلا ريغ

 هرمأ لك يف ةي يبنلا ريغ ةعاط زوجي ال هنأو «هفالخ ىلع

 . هيهنو يب يبنلا رمأ ىلع هلك رادملا لب «هيهنو

 - هللا همحر  مالسإلا خيش نأك (هيف ام هيف هزاوجو) :هلوق

 خيش مالكو .هبوجو نع ًالضف ءءيشلا اذه زاوج يف فقوت

 .امئاد رون هيلع مالسإلا

 .(550 /5) ىربكلا ىواتفلا (۱)
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 نم هفالخ لعف مث ءًانيعم ًابهذم مزتلا نم :لاقو
 يضتقي ليلدب لالدتسا الو .هاتفأ رخآ ملاعل ديلقت ريغ

 ؛هلعف ام لح يضتقي يعرش رذع الو «كلذ فالخ

 ريغ نم هفالخ لعف مث ءانيعم ًابهذم مزتلا نم) :هلوق
 اذه نأ دقتعي نيعم بهذم ىلإ بستنملا (هاتفأ رخآ ملاعل ديلقت
 ول امك وهف «ليلدلاب اهدعسأو «عابتالاب بهاذملا قحأ بهذملا
 ديلقتل هفلاخ اذإف ءقحلا وه هب ىتفي ام نأ دقتعي ًاملاع ىتفتسا
 بفن رهف «توصأ هنأ ظر واتا ملاع

 بهذم فالخ ررقي ًاّيعفاش ًالجر عمس ًاّيلبتح الجر نأ ولف
 . باصأ اذهف «ملاعلا اذه عبتاف «ليلدب يتأي هنكل «ةلبانحلا

 ليلد دجو نإف (كلذ فالخ يضتقي ليلدب لدتسا الو) :هلوق

 لجأل بهذملا فلاخف «هيلع وه يذلا هبهذم فالخ يضتقي

 ىلع دومحم وه لب «مولمب سيلو «كش الب بيصم اذهف «ليلدلا
 . هلعف

 فلاخ اذإف (هلعف ام لح يضتقي يعرش رذع الو) :هلوق
 دلقي لجرك «ًازئاج كلذ ناك «هفالخ ىضتقي يعرش رذعل بهذملا
 «دجاسملا يف ةعامجلا عم ةالصلا بوجو يف يلبنحلا بهذملا
 رذعل مهفلاخف «ةعامجلا نع هفلخت زاوج يضتقي رذع هيلع أرط مث

 . ئطخمب تسلو تبصأ :لوقنف «يعرش

 فلاخ اذإ هنأ هللا همحر  مالسإلا خيش مالك نم نيبتف
 «يعرش رذعل وأ «ليلدب لالدتسال وأ ءرخآ ملاع ديلقتل هبهذم

 . ائيسم سيلو نسحم وهف



 تا يوصي يس يل ا
 .يعرش رذع ريغب مرحملل لعاف «هاوهل عبتم وهف الإو
 .ركنم اذهو

 .لوق ىلع لوق ناحجر بجوي ام هل نيبت اذإ امأو
 ىري نأب امإو ءاهمهفيو اهفرعي ناك نإ ةلصفملا ةلدألاب امإ

 هلل ىقتأ وهو ءرخآلا نم ةلأسملا كلتب ملعأ نيلجرلا دحأ

 اذهف ؛اذه لثمل لوق ىلإ لوق نع عجريف «هلوقي اميف
 . كلذ ىلع دمحأ مامإلا صن دقو «بجي لب زوجي

 ءيعرش رذع ريغب مرحملل لعاف «هاوهل عبتم وهف اّلِإو) :هلوق
 رظنيف «صخرلا عبتتي نمم سانلا ضعب يف دجوي امك (ركذنم اذهو
 .هعبتيو نوهألا ىلإ

 ءأضوت :هل ليقف «ةدراب ةيتاش ةليل يف لبإ محل لكأ نإف
 ال مهنأل «كلامو ةفينح يبأو يعفاشلا بهذم راتخأ نأ :لاق

 . ءوضولا نوبجوي
 :لاق .ًاضوت :هل ليقف فيصلا يف لبإ محل لكأ نإو

 وهو «لبنح نب دييحلا مامإلا بهذم ىلع ينأل ًاضوتأ انأ “معن

 نم ناسنإلا رذحيلف «ىوهلل ًاعبتم ذئنيح لجرلا اذه ريصيف
 .ءىشلا اذه

 امإ ءلوق ىلع لوق ناحجر بجوي ام هل نيبت اذإ امأو) :هلوق

 نيلجرلا دحأ ىري نأب امإو ءاهمهفيو اهفرعي ناك نإ ةلصفملا ةلدألاب

 رخآ ىلإ (...هلوقي اميف هلل ىقتا وهو ءرخآلا نم ةلاسملا كلتب ملعأ
 ىضتقمب ناك اذإ همزتلا يذلا بهذملا نع هجورخ راصف .همالك
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 رجع ءاوس «داهتجالاب قحلا ةفرعم نع زجع اذإ زئاج اذهف

 وأ «ليصفتلا ليبس ىلع ةلدألا فرعي هسفن وه ناك ءاوس «ليلدلا

 ام ىلإ لوألا مازتلالا نع هجورخ نإف «هب قثي ملاع نم اهعمس
 بجاولا نأل «بجاو وه لب ءزئاج يعرش جورخ ليلدلا هيضتقي
 .هيلع ليلدلا ماق ام عابتا ناسنإلا ىلع

 ىلع همامإ بهذم ناكو «صخش ىلع ليلدلا تضرع اذإو

 ؟دمحأ مامإلا نم تنأ نيأ :لاق «ليلدلا ىضتقم فالخ

 نم ىرثلا ةلزنمب قرف ىلع دمحأ مامإلا نم انآ :لوقأ

 نوكي نأ امإ دمحأ مامإلا نكلو «كش الب ىلعأ ايرثلاو ءايرثلا
 تنأف «هفلاخو هغلب هنإ :تلق نإف «هغلبي مل وأ ليلدلا اذه هغلب
 دمحأ مامإلا ناك اذإو .ءدمحأ مامإلا ىلع نعط نم لوأ نآلا
 .نيدلا يف كل ًامامإ هلعجتو هدلقت نأ كيلع مرح هيف ًانوعطم

 ريس ا يس ب .روذعم وهف هغلبي مل نإو

 .ًارجح مقلي ذئنيحو

 (ةنيعم ةيضق يف نيعم لوقب ذخأي نأ :صاخلاو - ۲) :هلوق

 عقت نأك ءاهليلد يل نيبتي مل ةلأسم يف دمحأ مامإلا دلقأ نأ لثم
 بلطأ نأ يننكمي الو EE تقولا راصو ا ندا

 . ةنيعملا ةلأسملا هذه ىف دمحأ مامإلا تدلقف .اهليلدب ةلأسملا

 ءداهتجالاب قحلا ةفرعم نع زجع اذإ زئاج اذهف) :هلوق
 يف رظنو «عجارو ةلدألا يف رظن ناب (ًايقيقح ًازجع زجع ءاوس



 1۹ ) ا

 .ةميظعلا ةقشملا عم كلذ عاطتسا وأ

 :دلقملا ىوتف ه

 ال ٌرْثُك نإ ٌدِّذلأ لهآ اوْلَمََص# :ىلاعت هللا لاق

 دلقملاو «ملعلا لهأ مه ركذلا لهأو ٤١[« :لحنلا] نوما

 .هريغل عبات وه امنإو «نيعوبتملا ملعلا لهأ نم سيل
 2 ا ا ال

 ينبم ملع ىلإ لصي نأ زجع نكلو .ققحو ملعلا لهأ مالك
 . ليلد ىلع

 (كلذ عاطتسا) (ةميظعلا ةقشملا عم كلذ عاطتسا وأ) :هلوق

 ءدلقي نأ هل انهف «ةديدش ةقشم عم داهتجالاب قحلا ةفرعم : ينعي

 .ةرورض يف هنأل

 ءزجعيو «دجي الف ةلأسملا ليلد نع ثحبي سانلا نم ريثكو

 الثم دجيف «ةديدش ةقشم هيلع قشي نكلو ثحبي سانلا نم ريثكو

 يفو لاجرلا بتك يف رظني بهذيف «هيف ام هيف ثيدح ليلدلا نأ

 دين كلك هلا رعب يحل لل و بك

 4 نوم ال رنک نإ كلا لها اراق :ىلاعت هللا لاق) :هلوق

 .دلقملا اولأسا :لقي ملو «ملعلا لهأ : ينعي ٤١[( :لحنلا]

 ملعلا لهآ نم سيل دلقملاو ءملعلا لهأ مه ركذلا لهأو) :هلوق

 ملعلا لهأ نم سيل دلقملا (هريغل عبات وه امنإو ءنيعوبتملا

 دقو «هريغل عبات وه امنإو «نولأسيو مهيلإ عجري نيذلا نيعوبتملا
 : ديلقتلا مذ يف لاق نم لاق

 رثئاعدو لدانج نيب داقنت ةميهبو دلقم نيب قرف ال
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 ىلع سانلا عمجأ :هريغو ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 ةفرعم ملعلا نأو «ملعلا لهأ نم ًادودعم سيل دلقملا نأ
 . هليلدب قحلا

SE E O : ميقلا نبا لاق 

 ىلع اهتررج ءاوس «كل تداقنا اهمامز تكسمأ اذإ ةميهبلاف
 . لمر وأ كوش وأ ىصح

 نم هيلإ يحويف «ةبلطلا ضعب ىلع ًالاؤس يقلت ًانايحأ اذهلو
 اذهلو ءأطخ باوجلا نوكيو «هباوج يف هدلقيف «باوجلاب هبنجب
 . لئاسملا هذه لثم ىف ديلقتلا نع ًامئاد ىهنأ انأف

 هنأل «هؤاتفتسا لحي الو .ىوتفلل ًالهأ سيل دلقملا :نذإ
 .ماكحأ اهل ةرورضلاف «ةرورضلا دنع الإ «ملعلا لهآ نه نل

 . لهجب دبعتن اننوک

 نأ ىلع سانلا عمجأ :هريغو ربلا دبع نب رمع وبأ لاق) :هلوق
 (هليلدب قحلا ةفرعم ملعلا نأو ءملعلا لهأ نم ًادودعم سيل دلقملا
 ءملاعلا لأسي يماعلا نأ اخف ةهللدت قحلا ترعب ال كلقملاو
 . ملاعب سيل دلقملاف كلذلو «همامإ دلقي دلقملا كلذكف

 مالعإ» هباتك يف ميقلا نبا هلاق (ميقلا نبا لاق) :هلوق
 نسحأ نم «ةاضقلل اميس ال ميظع باتك باتكلا اذهو «نيعقوملا
 ب هللا همحر  ميقلا نبا بتك ام نسحأ نمو «هباب يف فلأ ام
 نب رمع ثيدحل أحرش ربتعي باتكلا اذهو «تادلجم ةثالث يف عقي
 ركذ دقو ءءاضقلا يف يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هبتك يذلا باطخلا



 اأ ۷ Ee هللا

 نأ يف نوفلتخي ال سانلا نإف ءرمع وبأ لاق امك اذهو

 ليلدلا نودب امأو «ليلدلا نع ةلصاحلا ةفرعملا وه ملعلا

 .ديلقت وه امنإف

 ىوتفلا زاوج يف كلذ دعب ميقلا نبا ىكح مث

 :لاوقأ ةثالث ديلقتلاب

 ء«ملعب سيل هنأل «ديلقتلاب ىوتفلا زوجت ال :اهدحأ

 ةنث مم م66 6م 6ث مة ثمة نة م ةومعو ما ءمارح ملع ريعب ىوتفلاو

 ىواتف ركذو «ءاتفإلا يف ةريثك دعاوق هللا همحر هيف

 . ا هللا لوسر

 نأ يف نوفلتخي ال سانلا نإف ءرمع وبأ لاق امك اذهو) :هلوق

 وه امنإف ليلدلا نودب امأو ءليلدلا نع ةلصاحلا ةفرعملا وه ملعلا

 لاق «مكحلاب هربخيف ملاعلا يماعلا لأسي امك ء«ملعب سيلو (ديلقت

 : ةينونلا يف ميقلا نبا

 نايوتسي ديلقتلاو كاذام هليلدب ىدهلا ةفرعم ملعلا

 هللا مهمحر ةمئألا ردق نم ليلقتلا ينعي ال اذه نكلو

 نكل «هقفلاو ملعلا يف اوبعتو اودهتجا مهنأل ‹مهردق مهل ةمئألاف

 مه امأ «هداهتجا ناکا عم مهدّلق نميف بيعلا «مهيف سيل بيعلا

 فلاخ نيم ر نأو .مهؤارآ مرتحت نأ بجيو «نوباعي الف

 «هيلع قدي اسقا باوصلل هتفلاخم لعجت نأ ال ؛ مهنم باوصلا

 .زوجي الو مارح اذهف «هؤاطخأ وأ هبياعم رشنتو

 روج حولا ءديلقتلاب ىوتفلا زوجت ال :اهدحأ) :هلوق

 شوف ير مرح امن لف :ىلاعت هللا لوقل (مارح ملع ريغب ىوتفلاو



 ۹۸ | ديلقتلا

 .ةيعفاشلا روهمجو «باحصألا رثكأ لوق اذهو '

 زوجي الو «هسفنب قلعتي اميف زئاج كلذ نأ : يناثلا
 .هريغ هب ىتفي اميف دلقي نأ

 00 ةجاحلا دنع زئاج كلذ نأ :ثلاثلا

 ب دي 1 ام هلي ارت کیلا تپ قلو محو نم هو اره ا
 لوقنف اذه ىلعو .[فارعألا] 4( ومع ال ام هلآ لع اولو ناو اندطلس
 وأ ««برآملا لين» وأ «(عنقتسملا داز» ظفح دق ناك نإو .دلقملل
 كنأل يتفت نأ كل زوجي ال :هل لوقن ؛ كلذ ريغ وأ .«بلاطلا ليلد»
 . مارح ملع الب ىوتفلاو «ملع الب يتفي دلقملاو «دلقم

 ينعي (ةيعفاشلا روهمجو باحصألا رثكأ لوق اذهو) :هلوق
 ,ةلبانحلا نم هللا همحر  ميقلا نبا نأل «ةلبانحلا باحصألاب
 ينعيف «نيعم بهذم عابتأ نم وهو «باحصألا» :لئاق لاق اذإف
 . بهذملا كلذ ءاملع : :باحصألاب

 نأ زوجي الو ؛هسفنب قلعتي اميف زئاج كلذ نأ :يناثلا) :هلوق
 نم يأرب لمعي نأ زوجي دلقملا نأ :ينعي (هريغ هب يتفي اميف دلقب
 ام نأل «حيحصب سيل اذهو ءهريغ هب يتفي ال نکل «هسفن يف هدلق
 . سكعلاب سكعلاو «كريغل زاج كسفنل زاج

 ىوتف هتعباتم تسيلف الا عبت اذإ دلقملا نإ :لوقن نكل
 وأ ًايتفم هسفن ربتعي ال وهف «صخشلا اذهل ديلقت هنكلو .هسفنل

 دلقملا ىوتف :ىنعي (ةجاحلا دنع زئاج كلذ نأ :ثلاثلا) :هلوق
 ٠ .ةجاحلا دنع ةزئاج
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 . لمعلا هيلعو «لاوقألا حصأ وهو «دهتجملا ملاعلا مدعو
 ن ١
 همالك ىهتنا .- هللأ ا

 .ةزيجولا ةركذملا هذه يف هتباتك اندرأ ام متي هبو

 للكي نأو ء«لمعلاو لوقلا ىف دشرلا انمهلي نأ هللا لأسن

 ىلع ملسو هللا ىلصو 5 داوج هنإ «حاجنلاب انلامعأ

 (لمعلا هيلعو «لاوقألا حصأ وهو ءدهتجملا ملاعلا مدعو) :هلوق
 ريخ دلقملا ىوتف نأل «هريغ دجن مل اذإ دلقملا يتفتسن نأ زوجيف

 مامإ مالك لقني نأ هيف ام ىندأ دلقملا نأل «كش الب لهجلا نم

 وه اذهو «لهجلا نم ريخ هدامتعاو دهتجملا مالك لقنو «دهتجم

 . ملعأ ىلاعت هللاو لاوقألا حصأ

 هلل دمحلاو ءرصتخملا باتكلا اذه ىلع مالكلا ىهتنا اذهبو

 هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هباحصأو

 .(7/1) نيعقوملا مالعإ (۱)





 حالا نتملا يف ًاررحم درو امك عجارملا

 عجارملا

 نتملا e اررحم درو امك

 .انل لوهجم حراشلاو «نتملا هل يواضيبلا :هحرشو لوصألا جاهنم - ٣

 . ينانبلل ةيشاحلاو ‹يلحملل حرشلا : هتيشاحو عماوجلا عمج حرش 5

 .ناردب نب رداقلا دبعل حرشلاو «قفوملل لصألا :اهحرشو رظانلا ةضور  ه

 . قيلص دمحم : لوصألا ملع نم لومأملا لوصح - ٦

 .ناردب نب رداقلا دبع :لبنح نب دمحأ بهذم ىلإ لخدملا -۷

 . يناكوشلا : لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ 6

 ٩ - مساق نب نمحرلا دبع : عماجلا : ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف .

 .هدجو هوبأو ةيميت نبا مالسإلا خيش :هقفلا لوصأ يف ةدوسملا - ٠

 ١ ميقلا نبا :داعملا داز .

 . ميقلا نبا :نيعقوملا مالعإ 1



 «نتملا يف ًاررحم درو امك باتكلا ىلع ةلئسأ»
 saa 1111 212121212120101 بي بصل ڪڪ

 باتكلا ىلع ةلئسأ»
 «نتملا ق اررحم درو امك

 هقفلا لوصأ

 ةغل هقفلا ىنعم نيبو ءهّيّدرفم رابتعاب هقفلا لوصأ فّرع ١
 . فيرعتلا تازرتحم عم احالطصاو

 .نيعملا نفلا اذهل ًابقل هنوك رابتعاب هقفلا لوصأ فرع - ١

 .فيرعتلا حرشاو

 ؟لقتسم نفك هعمج نم لوأ نمو «هقفلا لوصأ ةدئاف ام - ۳

 ماكحألا

 .فيرعتلا حرشاو ًاحالطصاو ةغل ماكحألا فّرع - ٤

 ؟ةيفيلكتلا ماكحألا يه ام -

 .فيرعتلا تازرتحم ًانيبم اهنم الك فرع -
 ؟ةيعضولا ماكحألا يه ام -

 .ليثمتلا عم اهنم الك فرع -
 ‹طورشلاو دوقعلاو تادابعلا نم دسافلا لعف مكح امو -

 ؟ليلدلا امو

 ؟لطابلاو دسافلا نيب اهيف قرفي يتلا عضاوملا يه ام -



 «نتملا يف ذ ًاررحم درو امك باتكلا ىلع ةلئسأ»

 ملعلا

 . فيرعتلا تازرتحم ركذاو ؟هل لثمو ملعلا وه ام -

 لثمو بكرملا لهجلاو طيسبلا لهجلا نيب قرفلا ركذا -

 مهولاو كشلا ن نيبو هنيب قرفلا امو نظلا وه ام -

 . مسق لكل ًالثمم ملعلا ماسقأ ركذا -

 مالكلا

 هنم فلأتي ام لقأ ع نيبو الكس ل ل مالكلا فرع 1

 مسقنت مك ىلإو «ةملكلا يه ام .ليثمتلا عم

Le a؟ليثمتلا عم مسالا عاونأ ام 6  

 . ليثمتلا عم هماسقأ ركذاو لعفلا فرع -

 : ليثمتلا عم ةيتآلا فورحلا يناعم نم هفرعت ام ركذا -

 . ىلع .ةراجلا ماللا «ءاملا .واولا

 مالكا ماسقأ

 . ءاشنإلاو ربخلا فرع ۷

 دق «ليثمتلا عم هب ربخملا ثيح نم ربخلا ماسقأ ركذا -

 ءاشنإلا ىنعمب اربخ نوكي دقو «نيرابتعاب ًءاشنإ اربخ مالكلا نوكي

 .هحرشاو لاثمب اذه نم لكل لثم ‹ سكعلابو

 زاجملاو ةقيقحلا

 مسق لك ًافرعم لامعتسالا ثيح نم مالكلا ماسقأ ركذا -
 . فيرعتلا تازرتحم نايب عم



 «نتملا يف اررحم درو امك باتكلا ىلع ةلئسأ» =

 ؟ةقيقحلا مسقنت مسق مك ىلإ -

 ؟ماسقألا كلت ةفرعم نم ةدئافلا امو -

 لامعتسا طرش امو هزاجم ىلع ظفللا لمح طرش ام -

 ؟هزاجم ىف ظفللا

 لثمو ؟يلقعلا زاجملاو لسرملا زاجملا نيب قرفلا ام - 4

 ؟هقفلا لوصأ ىف زاجملاو ةقيقحلا تركذ اذامل -

 رمألا

 . فيرعتلا تازرتحم نيبو رمألا فرع ٠-

 ؟اهنودب لعفلا بلط دافتسي لهو اهل لّثمو رمألا غيص ام -

 ليلدلا ركذاو ؟قالطإلا دنع رمألا ةغيص هيضتقت يذلا امو -

 .ةلالدلا هجو ًانيبم

 !ليلدلاب لوقت ام نيب ؟كلذ نع جرخي لهو -

 كلذ مكح امف «ءيش ىلع رومأملا لعف فقوت اذإ ١-
 . لثمو «ءيشلا

 يهنلا

 ؟ىهنلا ةغيص هيضتقت يذلا امو ؟اذامبو ؟هتغيص ريغب ىهنلا

 ىهنلا جرخي له «هنع ىهنملا ىف بهذملا ةدعاق ركذا - ۳

 !لثمو ؟ميرحتلا نع



 «نتملا ىف ًاررحم درو امك باتكلا ىلع ةلئسأ»
 ٠ م بس ل يي يي ا ذآ

 لخدي ال نمو يهنلاو رمألا يف لخدي نم

 لعف اذإو «فلكم رفاكلا لهو ؟فلكملا وه نم - ٤
 ؟ليلدلا امو ؟هنم حصي لهف هب رومأملا

 ؟ليلدلا امو ؟هرفك لاح هتاف ام ىضقي لهو -

 فيلكتلا عناوم

 ؟اهيلع ليلدلا امو ؟فيلكتلا عناوم يه ام ١١

 ؟نيقولخملا قح ىلإ يرست فيلكتلا عناوم له -

 ماعلا

 ‹ فيرعتلا تازرتحم نيبو . اسال وها وخل ماعلا ف

 مومعلا يضتقي لأب فرعملا له !اهل لثمو 'مومعلا غيص يه امو

 . ليثمتلا عم كلذ نيب ١ ؟ليصفت كلذ يف وأ

 لج نتا يي ىلع ا ليحل محابس

 ! لثمو «كلذ نيب ؟همومعب ذخ ۇي وأ هب صصخي

 صاخلا

 eT لثمو اخلط و اخل صاخلا ا

 .ليلدلاب حيجرتلاو فالخلا
 ىه ام ؟صيصختلا هب عقي يذلا طرشلاب دارملا امو -

 .اهل لثمو ؟ةصصخملا ةفصلا



 «نتملا ىف ًاررحم درو امك باتكلا ىلع ةلئسأ»
a EEE,هس سس  

 ےل

 ىري ال نم ةجح امو ةلصفنملا تاصصخملا ىه ام - 6

 ؟سكعلابو ةنسلاب باتكلا صخي له ؟سحلاو لقعلاب صيصختلا

 .عامجإلاب باتكلا صيصخت يف امهدحأ نيلاثم تاه !لثمو
 . سايقلاب ةنسلا صيصخت يف يناثلاو

 ديقملاو قلطملا

 !لوقت امل لّثمو ؟لمعن اذامف ديقمو قلطم ناصن

 نيبملاو لمجملا

 ٠ - ليثمتلا عم ًاحالطصاو ةغل لمجملا فرع .

 لّوؤملاو رهاظلا

 ؟رهاظلاب لمعلا مكح ام -

 ؟لّوؤملا وه ام -

 !لثمو ؟ليوأتلا ماسقأ مك -

 خيسنلا

 ‹فيرعتلا تازرتحم نيبو ًاحالطصاو ةغل خسنلا فّرع - ١
 ؟خسنلا طورش ام !لوقت امل لّدعو ؟هخسن عنتمي يذلا امو

 رابتعابو خوسنملا صنلا رابتعاب خسنلا ماسقأ ركذا - ۳

 ؟خسنلا ةمكح يه ام ء«مسق لكل ليثمتلا عم خسانلا

 ؟اعرش هعوقوو الّقع هزاوج ليلد امو -



 50 «نتملا يف ًاررحم درو امك باتكلا ىلع ةلئسأ»

 رابخألا

 . ًاحالطصاو ةغل ربخلا فرع - 8

 «ليثمتلا عم عون لك مكح انيبم ةي يبنلا لعف عاونأ ركذا -
 ؟ة95 هريرقت مكح ام

 امو همكح امف ؛هب ملعي مل ءيش هدهع يف عقو ادو

 ؟ليلدلا

 هقرط رابتعابو هيلإ فاضي نم رابتعاب ربخلا ماسقأ ركذا 0
 ؟ةجح هلوق لهو يباحصلا وه نمو

 ؟ةجح داحآلا رابخأ له -

 يه امو ءادألا غيص امو هئادأو ثيدحلا لمحتب دارملا ام -

 ؟ةزاجإلا

 عامجإلا
 . فيرعتلا تازرتحم ركذاو ًاحالطصاو ةغل عامجإلا فّرع - 7

 ؟ةجح عامجإلا له -

 ؟ليلدلا امو -

 ؟عامجإلا عاونأ ام

 ؟هفلاخم رفكي يذلا عامجإلا وه امو -

 ؟ينظلا عامجإلا ناكمإ يف حجارلا لوقلا ام

 ضارقنا طرتشي لهو عامجإلا طورش نم هفرعت ام ركذا -

 اللا اهون صل

 سايقلا
 في

 .فيرعتلا حرش عم ًاحالطصاو ةغل سايقلا فرع - ۷



 :نتملا ےک اروحم درو امك باتكلا ىلع ةلئسأ»
١٠ EDEN0 ا ےک ا ا ا ا اتا 2 اڪ ڪڪ <  

 ؟سايقلا ناكرأ يه ام -

 ؟ليلدلا امو يعرش ليلد سايقلا له -

 تاوفل دساف سايق لكل لثمو ؟سايقلا طورش يه ام - ٨۸
 .اهنم طرش

 .مسق لكل ًالثمم سايقلا ماسقأ ركذا - ظ

 .امهل لثمو سكعلا سايقو هبشلا سايق نم الك فّرع -

 ضراعتلا

 ؟مسق لكل ةلاح مكو هماسقأ امو ضراعتلا وه ام - ۹

 . لثمو

 ةلدألا نيب بيترتلا

 ؟مكحلا امف ةلدألا تضراعت اذإ - ١

 عامجإلا نمو ةنسلاو باتكلا صن نم حجري يذلا امو -

 ؟سايقلا نمو

 يتفتسملاو ىتفملا

 طورش يه ام ؟يتفتسملا وه نمو ؟يتفملا وه نم ١-

 . كلذ نم هفرعت ام ركذا ؟اهبوجو طورشو ىوتفلا زاوج
 ؟هل يغبني يذلا امو يتفتسملا مزلي يذلا ام -

 داهتجالا

 ؟دهتجملا وه نمو «ًاحالطصاو ةغل داهتجالا فرع _ ١

 ؟أزجتي لهو .داهتجالا طورش نم هفرعت ام ركذاو -

 ؟دهتجملا أطخ مكح امو -
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 ديلقتلا

 ؟ديلقتلا عضاوم امو «ًاحالطصاو ةغل ديلقتلا فرع _ ۴
 ؟اذاملو عورفلا نم ةلأسملا نوكت نأ ديلقتلا زاوجل طرتشي لهو

 ؟هناحجر ليلد امو «كلذ يف حجارلا لوقلا وه امو

 ملاع دلقملا لهو «عون لك مكحو ديلقتلا عاونأ ركذا- “4

 ؟هاوتف مكح امو
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 ,نتملا يف ًاررحم درو امك يلامجالا يعوضوملا سرهفلا»

 ةحفصلا عوض وملا

 ٥ ا وام وس و اجاس وول وتطمم ىوتفلا طورش : يتفتسملاو يتفملا 1101

 E يتفتسملا مزلي ام
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 اا ا 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 11001011 دلقملا ىوتف

 ,Ve ا 1-0021 عجارملا #

 VET ASS O نتملا ىلع ةلئسأ *
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 دئاوفلاو تاعوضوملل
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 As ةيريخلا

 1 E o نا ل - هللا همحر -

 11 E حراشلا ةمدقم

 E < isi ًاًدج ماه نف هقفلا لوصأ

 لوصأ يف فلأ نم لوأ يعفاشلا

 هقفلا بتك ىف ناسنإلا اهعبتتي

 وا (للاغلاب يمن اف

 ١ 1 ل (مكحلا)

 ةيلوصألا

 طباوض نع ةرابع ةيهقفلا دعاوقلا

 ه ه # * + © ه6. ه هش # < © هه هه © « ©

 نع امف تجب لا كعاوقلا

 adios ماكحألا

 عوضوملا | ةحفصلا

 ةلدأ نع اهيف ثحبي هقفلا لوصأ

 a ماكحألا

 دعاوقلا نم لقأ ةيهقفلا طباوضلا

 لوانتي ماع مالك نع ةرابع يهو
 RS ةددعتم اروص

 هقفلا ةلدأ يف ثحبي هقفلا لوصأ

 ا ةيلامجإلا

 200 نتملا يف فلؤملا ةمدقم

 n ةمدقملا حرش

 5ظ ه5 دمحلا ىنعم

 هرفغتسنو هنيعتسن) ظافلأ ريسفت

 51ه (هيلإ بوتنو
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 عوضوملا
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 ١و ا (هل يداه الف هللا للضي
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 اك ا لالضلا
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 ةثالث مالسلاو ةالصلا هيلع

 E a ماسقأ

 ال ةباحصلا قيرط نع بكن نم
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 ةملك هيدرفف رابتعاب :لوألا

 EE a (هقف) ةملكو «(لوصأ)

 E Rs (لوصألا) ةملك فيرعت
 ا

 ...  ۲١ ًالصأ ىّمسي هدحو ناسنإلا وبأ

 «ةغل (هقفلا)ةملك افيرعت

 .O 0 0 ًاحالطصاو

 ببسو ًاحالطصا هقفلا فيرعت
 ماكحألا ةظفل نع خيشلا لودع

 ٠١ (ةيلمعلا) ىلإ (ةيعرفلا) ةيعرشلا
 نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش راكنإ

 لصأ ىلإ مسقنت مالسإلا ماكحأ

 يف هل لصأ الو ةعدب هنأو عرفو

 ا ا هلوسر الو هللا مالك

 هضعب ةيعرشلا ماكحألا كاردإ

 ان ce ينظ هضعبو يملع



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا
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 اومدختسا نامزلا ميدق نم ءاملعلا
 «بجاو «مارح) ظافلألا هذه

 OS (. . . لطاب

 ES هقفلا لوصأ ةلئاف

۲۲ 

۲۲ 

® 

۳٦٢ 

۳٦ 

۲۹ 



 انة

 عوضوملا

 ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا نم
 كلذ ىلع ليثمتلا عم

 ص ا لالا 70
 O يهل

 ءامسلا تقس اميف) : ِديِلكَع هلوقو

 Ce iie «رشعلا

 CV Ea ىعفاشلا مامإلا لقتسم

 ىحوتفلل «ريرحتلا رصتخم») هقفلا

 CN. eau 006 هتيمهأو

 ىمسملا «ريرحتلا رصتخما١ حرش

 FYE ا «رينملا بكوكلا»ب

 نوكي ام نسحأ يلازغلل ىفصتسملا

 E. duda تارابعلا ةسالس ةهج نم

 نم ذوخأم نم ةذوخأم ةضورلا

 هبحاصو .يلازغلل ىفصتسملا

 ٤١ . تارابعلا ضعب فذحي ناك

 ...٠ ٤١ ركفلا ضوري ذيذل ملع قطنملا
 0 O ماكحألا

 ةئسلاو باتكلا وه عرشلا باطخ

 CE es نيفلكملا لاعفأب قلعتملا

 رييخت وأ بلط امإ :عرشلا باطخ

 در ا ليثمتلا عم عضو وأ

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا

 لاعفأب قلعتملا) :ةظفل ريسفت

 E وس (نيفلكملا

 .  ٤١ لعفلا كلذكو ًالمع ىّمسي لوقلا

 نوجرخي ءاهقفلا حالطصا يف

 ...  ٤٤ ماكحألا فيرعت نم داقتعالا

 - مالسلا هيلع  ىسوم لزنأ اذامل

 CE. Re فلكملا ةلزنم رجحلا

 فيلكتلا مهنأش نم مه نوفلكملا

 CE دال وا و رشبلا ونب مهو

 E Ms رشبلا ينبك نوفلكم نجلا

 (يهنلاو رمألا بلط نم) :حرش
 مازلإلا ليبس ىلع ءاوس

 CO OAR ةيلضفألاو

 CT وما ةسمخ ماكحألا

 210[ دوعن هتاذ رابتعاب هيف ريخم حابملا

 يضفي ام ىلإ رظنلا رابتعاب حابملا
 CU aoe ليثمتلا عم هيل

 ¥ ae :ةيعضولا ماكحألا

 ىلع لاد مكحلل فصو : حيحصلا

 CV. ieee ذوفنلا

 ۷ . ءاغلإلا ىلع لاد فصو :دسافلا

 عناوملاو بابسألاو طورشلا

 دلع داسفلاو ةحصلاو

 ريغ ةيعضو ماكحأ نييلوصألا

 Aa EV Vaio ةيفيلكت

 :نامسق ةيعرشلا ماكحألا ماسقأ

 ES ams ةيعضوو ةيفيلكت



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا س رهفلا

 عوضوملا

۸ 

 اهيلع قلطيو ةيفيلكتلا ماكحألا
 (ةسمخلا ماكحألا)

 (O oii : ةغل بجاولا فيرعت

 OY 2228666. : ًاحالطصا بجاولا فيرعت

 سيل عراشلا ريغ مازلإ وأ رمأ
 هل ILLES اعرش بجاوب

 اعرش ًابجاو ربتعي ءيشب ريمألا رمأ
 Of eaves ةيصعم نكي مل ام

 هجو ىلع ال هب رومأم بودنملا

 درا 0 ا مازلإلا

 ناك نإ غا تات جا لا
 «باوث الف الإو ءرمألل ًالاثتما
 ON a OV Oana كلذ ىلع لاثم عم

 نييلوصألا ضعب ةرابع ىنعم

 :مهدارم (هكرات بقاعيو)

 O Rois هكرت ىلع باقعلا قحتسي

 ةضيرفو ًاضرف) :ىمسي بجاولا
 ON. oui oF اخو

 «نافدارتم بجاولاو ضرفلا

O MEN كلذك ةضيرفلاو 

 عوضوملا | ةحفصلا

0 
 ةحفصلا

 OT ا ا يعطق ليلدب اهتوبثل

 ضرفلا نأ ةلبانحلا دنع روهشملا

 لك مزاللاو متحلاو ةضيرفلاو
 I ا دحاو اهانعم هذه

 الإ ةضيرفلاو ضرفلا نيب قرف ال
 OF ا ةغيصلا ثيح نم

 له .ًازجع بجاولا كرت نم
 هتداع نم ناك اذإ هرجأ هل بتكي

 O O ؟هلعفي نأ

 رز Mt :ةغل بودنملا فيرعت

 O ميد : ًاحالطصا بودنملا فيرعت

 OF :بودنملا لاثم

 هلعف نإ هلعاف باثي بودنملا

 ىلع لاثمو .الف الإو «ًلاثتما
 0 00 0 0 0 0 كلذ

 ىف هكرات بقاعي ال بودنملا

 ه6 nk ةرخآلا يف الو ايندلا

 نميف دمحأ مامإلا ةلاقم هيجوت

 ءوس لجر هنأب) رتولا ةالص كرت
 658 يا (ةداهش هل لبقت ال

 QO يا ا :نيهجو نم باوجلا

 كرت ىلع ماليو ناسنإلا خبوي دق

 OU DSS بحتسملا

 O ف ؟هب ًافلكم بودنملا نوكي له

 انونسمو ةّنس) ىمسي بودنملا
 O ا (ًالفنو ًابحتسمو



 دئاوفلاو تاعوضوملل ىليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا | ةحفصلا عوضوملا

 لإ املس نوكي ةف ورتكملا نم معأ عراشلا ناسل يف ةّنسلا
 را ae هيف نواهتي الف مرحملا E اا TT بودنملا

 رئالا «زفابكلل ةليسو رئاعبسلا ۷ , يسم لاو نوتيلا نف
 I 0 رفكلا ىلإ ةليسو ليلدلاب تبث ام :نوتسملا "ليف

 .٦۳ _ ٠٤ :ليثمتلا عم ةغل حابملا فيرعت ت ام كحسلاو لا نه
 «4 000 ا اح الطصا حابملا 5906 OV د o داهتجاب

 E ا (حلطصا) ةملك لصأ قرف ال :نولوقي نييلوصألا ةماع
 ناقفاوتي دق حالطصالاو عرشلا| ا 2020 و بحتسملا نيب

 E le ناقفاوتي ال دقو |9 ۰ :ةغل مرحملا فيرعت
 (ًاليل لكألا)ب حابملا ىلع ليثمتلا هرل_ هال... ةغللا يف فيرعتلا ركذ ةدئاف

 E شل 0 .هيوخن : ًاحالطصا مرحملا فيرعت
 ليثمتلا عم (هتاذ) ةملكل حرش | 9884 0000 ٠ هلوسرو هللا وه :عراشلا

 دا نق نومي يبي كلل نلف. .O حم كلذ ةلثمأ هوركملا فيرعت
 ل ale اندنع حابملا يف ENON... Sse مرحملا فيرعت

 1۷ مارحلا وهف ميرحت ةهارك هوركملا بتكلا ضعب يف مهضعب لوق
 E ا حابملا مكح وهو ام وه مرحملا) :ةرصتخملا
 +8 ..  (ًازئاجو ءًالالح) ىّمسي حابملا (هلعاف بقاعيو هكرات بائي
 رثكأ نآرقلا ىف لالحإلاب دخلا O aro نيهجو نم لهاست

 ةاوجلاو ا تا نم 1۰ هللا رمأل ًالاثتما مرحملا كرد نمد

 ه8 ..  كلذ ىلع نآرقلا نم دهاوشو 5١1١| ۰ لاثتما ريغب هكرت نم -
 ماكحألا يف حابملا لوخد هجو وأ ًاروظحم) ىمسي مرحملا -

 رمأ هب قلعتي مل هنأ عم ةيفيلكتلا | 6١ 0000... (ًاعونمم
 A oa يهت الو ا 0000000000 ةغل هوركملا فيرعت

 a ةيعضولا ماكحألا 5500 0 ًاحالطصا هوركملا فيرعت
 .E يي فيرعتلا حرش الو ًالاثتما هكرات باثي هوركملا

 يف يعضولا مكحلا لوخد هجو E ا هلعاف بقاعي

 E ل يعرشلا مكحلا ٠۳| .. باثي الف لاثتمالا ريغل هكرت نم



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا س رهفلا

 ةحفصلا عوضوملا | ةحفصلا عوضوملا

 تاقوأ ىف هلعف زوجي ديقملا لفنلا ةحصلا) ةيعضولا ماكحألا نم

 الا دجسملا ةيحتك «ىهنلا طرشلاو «ببسلاو «(داسفلاو
 لو ورم ف ا 4كم E و و و مامن ا عناملاو

 E es راهنلا ةعبار ىف احالطصاو ةغل حيحصلا فيرعت

 VU Mois حصت ةبوتلا اتعكر نس و و عب
TETظ ةعلا نم حيح  

 اياب Vass :دقعلا يف عنام دوجو لاثم ت ا س رع
 : 000 o ايثمتلا
 ةرورضلا هيلإ تعد ام لك حابي اذا الا ا 25500

NSءافتناو ةحصلا طورش هيف تمت ءادن دعب ولو ةيسحلا وأ ةيعرشلا 0  
 E O ىناثلا ةعمجلا

 5 ا ا هعناوم
 0 ao ا ات ۷۷ .. ليثمتلا عم :ةغل دسافلا في عت

 اإ ۰ 5 1 ١

 تيرتولا NEE ama اغ طلا فرت
 ىنعمل و ىوغلل | ىنعمل |

 5 1 / رشلا ىف طلا دره لا
 0 ا ا ا ا اا ا ا اا ا یک هزلي هنأ ف هنلاخيو ةتيرسفلا

 طابترا اهل ةيعرشلا ةقيقحلا VE lS دوجولا هدوجو نم

TEخللا ىنعملاب  easا  
 يوعللا ىتعملاب فيرعت ىف (هتاذل) ةملك ةدايز

 N o اعرشو ةغل ةالصلا فيرعت ۷۳ ...................... تسلا

 عم :حالطصالا يف دسافلا فيرعت م ةاملا يف طرا دف
 VAs اآلال ونوم اال كلذل للا ا e 5202006 : ليثمتلا

 خيشلا حرشو تادابعلا نم دسافلا روهظلاو «(لعفلا) مضلاب روهظلا

 VO ناب را ا دنا ليثمتلا عم كلذل ۷١ ............. ءاملا وه :حتفلاب

 ىتح بحتسملاب ةلوغشم ةمذلا له عم دقعلا يف طرشلادقف

 له ؟ةمدلا هه اريك لوقت VOLVER :ليثمتلا

 ۷۹ ۔ 78 .. ًالهج اهتقو لبق ةالصلا مكح | "8 000 ٠ :ةغللا يف عناملا فيرعت

 خيشلا حرشو :دوقعلا نم دسافلا ١ : حالطصالا يف عناملا فيرعت

 e ليثمتلا عم كلذل ۷١| ... :ةدابعلا يف عناملا دوجو لاثم



0 
 ةحفصلا عوضوملا

 لك :تالحملا ضعب هبتكي ام

 ...ةسمخب وأ «ةرشعب ءىش

 ا اا لر عياده لف
 لک سیلو مرحم لك :ةدعاق

 Al. SS ادساف مرحم

 ۸١ .. نطبلا يف لمحلا عيبو ررغلا عيب

 نم ناسنإلا يدي يف امب عيبلا

 A, aia مهاردلا

 A am يناثلا ةعمجلا ءادن دعب عيبلا

 سجن لك :ةراهطلا يف ةدعاق

 ۸۱ .. ًاسجن مرحم لک سیلو «مرحم
 AS ecela دجسملا يف عيبلا مكح

 ۸١ .. مهنم ءارشلاو نابكرلا يقلت مكح

 تارابعلا وأ ةدسافلا دوقعلا

 ۸۲ . ببسب كلذو ةمرحم ةدسافلا

 الإ دحاو ىنعمب لطابلاو دسافلا

 AE علا نيعضوم يف

 AE A رو اوما تادابعلا يف :لوألا

 للحتلا لبق هتجوز عماج نم
 AE ديس ؟هيلع بترتي اذام لوألا

 A٤ . هماكحأ يف حيحصلاك دسافلا

 لطبت ال مارحإلا تاروظحم

 ..  A4 - مزح نبال افالخ  مارحإلا

 خيشلا حرشو :حاكنلا يف :يناثلا

 AE See كلذل

 نم مّرحملا يف ءاملعلا فالتخا

NO’ Sesion تاعضرلا ددع 

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا

 ...  ۸٠١ ريثك اهيف فالخلا حاكنلا لئاسم

 الب حاكنلا يف ءاملعلا فالتخا

 حاكن هنأب خيشلا حيجرتو يلو
 NO ماا مسدس اوشا عا نونا دساف

 AG ei لطابلا حاكنلا فيرعت

 نم تخألا حاكن ةدتعملا حاکن

 AA Go لطاب عاضرلا

 ةسمخ ةروهشملا ةيعضولا ماكحألا

 AT mao ةسمخ ةيفيلكتلا نأ امك

 عناملاو طرشلاو بيلا ركذ
 E o الامجإ

 اناونع (ملعلا)ل لعج اذامل
 لوصأب هتقالع امو ؟ًالقتسم

 AV 2 نوني ناو ناو دخان عنو ؟هقفلا

 فيرعتلل حرشو :ملعلا فيرعت
 ا الا د مما كلذ ىلع ليثمتلاو

 AN ccs طيسبلا لهجلا فيرعت

 Ri. ue بكرملا لهجلا فيرعت

 نم اضيق دما تكرملا ليجلا
 N ير هجوأ نم طيسبلا لهجلا

 E eas اموت ميكحلا رامح ةصق

 E. issa حرط لاؤسل ةشقانم

 رذعت اذإ نظلا ةبلغب لمعلا زاوج
 E a نيقيلا

 فيك :لئاقلا لوق ىلع باوجلا
 FE an نظلاب مكحلا نوزيجت



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا

 صوصنلا نم اصن انسرد اذإ

 ةلاسشف مكح ىلع هب لدتسنل

 0 1 ةددعتم هرومأ نيب ىلع نحنف

 فالخلا لئاسم ىف بلاغلا :ةدئاف

 45 97 نظلا ىلع ينبم اهيف مكحلا نأ

 ۹٤ : يتآلاك ءايشألاب كاردإلا قلعت

 QE MEC E ملع |

 E. o طيسب لهج ١

 E بكرم لهج ۔ ۳

 E نظ - ٤

 .E ini ia مهو - ۵

 E. OIDs كش - ٦

 E Ee ملعلا ماسقأ

 يرورض :نيمسق ىلإ ملعلا مسقني
 OT OM يرظنو

 ؛كلذل حرشو :يرورضلا ملعلا
 E e لقفل ف
 عم ‹كلذل حرشو :يرظنلا ملعل

 QV Qeses ثمتلا

 ىلإ مسقني ملعلا نأب انملع :ةدئاف ٠

 E as ؟نيمسق

 مالسإلا نيد نم ةرورضلاب ملعي ام
 E as رفك هراكنإ

 E GOS مالكلا

 عم هل حرش :ةغل مالكلا فيرعت

 هاب io لكلا

 ةحفصلا عوضوملا

 414 .A cess ليثمتلا عم كلذل
 ًاربخ عقو اذإ ًامولعم ناك ام لك

 14 كلذل ةشقانمو ؟ًامالك ربتعي له

 .EN دو ES ليثمتلا عم كلذل

 كلذل حربسو :ةملك مالكلا دحاو

 ٠١١ ل و ا ليثمتلا عم

 EY al كلذ ىلع ليثمتلا عم

 ةملكلا نم ملعأ ةغللا يف ةملكلا

 BET ا ا حالطصالا يف

 ٠١١  يحالطصالا ىنعملاب ةملكلل حرش

 ا ماسقأ ةثالث ةملكلا

 عم كلذل حرشو :مسالا أ

 ا يي ليثمتلا

 وه ينبمو برعم ىلإ مسالا ميسقت

 يف انمهي امو «ةاحنلا نأش نم
 ٠١١ ... ءامسألا ةلالد لوصألا باب

 ا عاونأ ةثالث مسالا

 ءامسألاك مومعلا ديفي ام :لوألا

 E ةلوضوملا

 ىلع ةلوصوملا ءامسألاب انليثمت
 ا loa رصحلا ديفي ال مومعلا

 ةركنلاك «قالطإلا ديفي ام : يناثلا

 ركذ عم .تابثإلا قايس يف
E o كلذ ةلثمأ 
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 عوضوملا

 يلدب لومش اهيف ةركنلا
 لك لمشي :يلومشلا مومعلا

 لومشلا ليبس ىلع دارفألا

 صوصخلاديفيام :ثلاثلا

 هو م ج6 4 ه +699 »* * © 49 * * .

 عاونأ ةثالث لعفلا

 الف قالطإلا ديفي هماسقأب لعفلا

 . ليثمتلاو «حرشلا عم هل

 ءوحنلا ملع اهلحم مالكلا ثحابم

 هقفلاب قلعتي ام مهأ نكلو
 . ءايشألا هذه يناعم هلوصأو

 فرحلاو

 ني

 ها

4 

 ٌتَقَدَصل 10 ىلاعت هلوق يف واولا-
 مس و

 «َنياِمِدمْلاَو نكسلاو هارَقْمْلل
 يدالوأ ىلع فقو اذه :لوق 3

 نطب دعب ًانطب مهدالوأو

 اات :ىلاعت هلوق يف واولا -
 لإ يف ا ا لا
2 

eens ¢... 0 

 ةحفصلا عوضوملا | ةحفصلا

 لل RG ءافلا _ ۲ | ۳

 عم «ناعم اهلو :ةراجلا ماللا

 Vea TE ليثمتلاو حرشلا ۰۳

 ١٠١  اهنم ناعم اهلو :ةراجلا ىلع -

 فلألاب بتكت لعفلا (الع)

 فرحلا (ىلع)و «ةدودمملا |[ ١6
 E ةروصقملا فلألاب بتكت

 ةدودمملا فلألا ةدعاقل ركذ | 5
 e n ةيئايلا ةروصقملا فلألاو | ٠

 اهيناعم نم ةراجلا (ىلع)
 ا aoa لثم ءبوجولا | ٥

 ا ا مالكلا ماسقأ

 هفصو ناكمإ رابتعاب مالكلا مسقني

 :نيمسق ىلإ همدعو قدصلاب ٠٥

 ان يا ءاشنإو: نب |

 ١١١ ١١١ ليثمتلاو حرشلا عم :ربخلا- .١١

 ةثالث هب ربخملا ثيح نم ربخلا

 اا او ا ا ماسقأ |...

 0 0 0 0 لوألا

 ا لا ا و وا يناثلا

 E Sl اعرش ليحتسملا | ٠۸

 E cis ًالقع ليحتسملا

 يف - هللا همحر  خيشلا ةدهاشم ۱۰۸

 ومن لك هللا لعج لجرل ةزينع
 ١١ ١١5 ... هدي ىلإ ردحتي همسج

 E oa ثلاثلا ۸

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 - هللا همحر  خيشلا هركذ ام ةصالخ

 :ىلاعت هلوقك ؛يهنلاو رمألا
 ایس .وي اكرم اک هلل اوذبعأرج
 ‹يجرتلاو «ماهفتسالا .هنمو

 هه. هه # ©9964 +6 © 64 © © © +. ينمتلاو

 نيرابتعاب ًءاشنإ ًاربخ

 ١١6 (ُتلبَقو «ٌتْعب) :لوقل حرش

 ربخ اذه (يتيب تفقو) :لوق

 a ا

 مالكلا يتأي دقو) :ةلاقمل حرش

 ءاشنإلا هب دارملاو ربخلا ةروصب

 مم هه ©ه 6*5 ©«. + © © *» © ©«

 هه © 646 *+ +89 55ه ©6696 56 © #5 © هه © ©

 هده + هه سن © * + م9 6 © »5 « ©

 تباثلا ءيشلا :ةغللا يف ةقيقحلا
 :ةغللا يف زاجملاو «دكؤملا
 روبعلا ناكم ينعي زاوجلا ناكم

 فلتخي حالطصالا يف هنكل

 ةحفصلا

۹ 
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 عوضوملا

 لامعتسالا ثيح نم مالكلا مسني

 يذلا وهو زاجمو ةقيقح ىلإ

 مويلا نييلوصألا رثكأ هيلع

 نباو ةيميت نبا لوق :ةمهم ةدئاف

 ةقيقح ىلإ مالكلا ميسقت يف مي

 نأب خيشلا حيرصت :ةمهم ةدئاف

 ملع نم لوصألا) باتكلا

 هفيلأت نم (لوصألا

 نع - هللا همحر  خيشلا عجارت

 . ببسلا نايبو زاجملا دوجو

 اهيبنت اوبتكي نأب مهل خيشلا هيبنت
 مالكلا ميسقت ناك امنإ :وه

 ام ىلع ءانب ؛زاجمو ةقيقح ىلإ
 نيرخأتملا نييلوصألا رثكأ هيلع

 نبا مالسإلا خيش حجر دقو
 كانه سيل هنأ ميقلا نباو ةيميت

 ا N a زاجم

 هل نوكيف هيأر لدبتي دق ناسنإلا

 .. ةدحاو ةلأسم يف لوق نم رثكأ

 هه ©«. ©. ©« مه هش »
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 ا a ا

 الو ةقيقح ىمسي ال لمهملاو
 EY. oye (زيد) :لثم ءازاجم

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ةقيقحلا مسقنت
 E en ةيفرعو «ةيعرشو «ةيوغل

 الف «ةيوغللا ةقيقحلا :ىه لصألا

 TT aL ليلدب لإ الخ

 عم :ةيوغللا ةقيقحلا فيرعت

 ا 11 i ليثمتلاو حرشلا

 عم :ةيعرشلا ةقيقحلا فيرعت
 ا N ليثمتلاو حرشلا

 حرشلا عم :ةيفرعلا ةقيقحلا فيرعت

 ا a ليثمتلاو

 :YF ao عرشلاو :ةغللا يف ةالصلا

 IE ee ةالصلا فيرعت يف ىلؤألا

 هللا لبقي ال» :ةِْلَك هلوقب دوصقملا

 نفي 0 (روهط ريغب ةالص

 لص الو : ىلاعت ا
 اا يابا تام منم رلحأ لع

 نأ ىلع لدت ةنيرق تدجو اذإ

 ةيوغللا ةقيقحلا اهب دارملا
 E a ةنيرقلاب ذئنيح لمعنف

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا ةحفصلا

 ةيفرعلا ةقيقحلا

 . هيلع لمحت برعلا لهأ ناسل
 ةيحالطصا ةيملع فارعأ دوجو

 لهأ دنع لعافلاك «ءاملعلا دنع

 ةغللا يف لعافلا ريغ وحنلا

 ةيبرعلا
 (ةاشلا) ظفل فالتخا :ةمهم ةدئاف

 ةلثمأ عم «ةغللاو فرعلا ىف

590 0 

 یگ تءاج اذإ ة

 هه مه و + هه مه 88ه ©« #» 89# © ؟

 ةحفصلا

۲٤ 

1۲0 

 1١78 ١١5 ليثمتلا عم حرشو «زاجملا

 (ةالصلا) ظفل عراشلا لامعتسا

 زاجملا نإف اًيوغل عضاولا ناك اذإ
 . .ةيوغللا ةقيقحلا فلاخ ام

 20 بد ام لكل هلامعتسا (ةبادلا) ظفل

 ناسل يف (ةالصلا) لمحت ال

 .. ليلدب الإ ءاعدلا ىلع عراشلا

 عم حيحص ليلدب الإ زاجملا
 هللا تافص يف كلذ ىلع ليثمتلا

 ا د او
 ٍشرَمْلا لع نرلا» :ىلاعت هلوق

 ءاوتسالا ةقيقحو .4(©) ِىوَنْسَأ

 ءاليتسالا ىلإ هفيرحتو «ولعلا وه
 مه نس ©« 6« م » #» © © © هتقيقح نع هل جارخإ

١75 



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 هادي لب :ىلاعت هلوق

 امه دوصقملاو 4ناتطوسبم

 E Mes - ةقيقح - هللا ادي

 نم ىلع - هللا همحر  خيشلا در

 عنمي حيحص ليلد يدنع) :لوقي

 لقعلا وهو «ةقيقحلا ةدارإ

 ةحفصلا

\۲V 

 هللا همحر  خيشلا مالك ةصالخ -

 هللا همحر - نتملا يف خيشلا لوق -:

۷ 

۲۸ - 

 . تيبلاو ةاشلا نع زبخلاب ريبعتلا

 ديلابو ء«رمخلا نع ريصعلاب ريبعتلا

 نع سفنلابو «ةمعنلا نع

 . ناسنإلا نع رفظلابو «ةبقرلا

 .. نيرمأل دبعلا نع رفظلاب ربعي ال

 ضعبب ةدابعلا نع ريبعتلا :ةدئاف

 كلذل ليثمتلاو , اهئازجأ

 وأ ةهباشملا نوكت نأ امإ

 ا

 ىمسي ةهباشملا هتقالع زاجم لك
 ركذو «(ةراعتسا) نييغالبلا دنع

 هذه ةيمستلا هجول خيشلا

۷ 

۲۸ 

۹ 

6 
 عوضوملا ةحفصلا

 ا ةراعتسالل اوعضو نويغالبلا

 نإ : اولاقو ‹ عيرافت هيلع اوعّرفو

 امو ةيحيرصت نإ ةراععمألا
 EV فم هن ورسم م وقنا لإ . . . ةينكم

 نِإو :«نتملا» يف هلوقل حرش

 يمس ةهباشملا ريغ تناك

 ٠١١ _ ۱۲۹ .... ةلثمألا عم . .زوجتلا

 تبنأ :لوقو «رطملا انيعر :لوق
 تعر :لوقو «بشعلا رطملا

 لاس :لوقو ءرطملا لبإلا

 E ا يداولا

 رطملا تبنأ) :لوق ىلع قيلعت

 ٌريمألا ینب :لوقو «(بشعلا

 ا O رصقلا

 ر كاملا ف لوك
ITE ITV SEC ةنيدملا 

EE ii قرولا حيرلا تسبيأ :لوق 

TN. HESSAS ةصالخلا 

 E. ORS ةنيدملا

 يف معبأ ًاَوَمَبط :ىلاعت لوق

 كاردتساو قيلعتو اذا

 0 SD لرش

 : ؟نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 عم :لسرملا زاجملا نمو»

 ا ليثمتلا



m= 
 عوضوملا

 وأ هللا مالك يف يتأي نأ نكمي ال

 0 ادبأ ةدئاف اهل سيل

 اکو ٍريِثَم م اناج ام :ىلاعت هلوق
 o 4رذ

 :(نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 ةدايزلاب زاجملل اولثمو»
 ونک سیاف :ىلاعت هلوقب

 ضو

 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 هلوق فذحلابزاجملالاثمو

 ١5 .. «ةّيرَمْلا لسَو# : ىلاعت

 زاجملا عاونأ عسوأ لسرملا زاجملا

 . ةغالبلا ملع يف باتك نسحأ

 ةغللا دعاوق» فيصان ىفنح باتكو

 : ديقعتلا نم ءيش هيف «ةيبرعلا

 ا ئدتبملل

 ملع يف اميس ال ةعتم اهيف ةغالبلا
 ٠١١ هعلاط عبش اذإ ءرملاف « عيدبلا

 وه هقفلا لوصأ يف هيلإ جاتحن ام

 نم هانفرع يذلاو .ةقيقحلاو

 لمحي نأ بجي مالكلا نأ لبق

 دئاوضلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا ةحفصلا

 م١

E 

 سيل دوقعلا نأ مالسإلا خيش رايتخا

 ةحفصلا

 | 4 وو ظفللا هيلع لد امب

 EV au ةلافكلاو نامضلا نيب قرفلا

 ىلإ مالكلا ميسقت ةلأسم ىلإ هيبنتلا

 تلا اونجا :ىلاعت هلوق

 : كو يبنلا لوقو «نلثوألا نم

 *ه واه <« جه. * © » ه9 9# * * 4# © © # ©

 ۳۸ 7 ىنعم تدافأ ولو ًارمأ تسيل ةراشإلا

 ١98 ۔ ۱۳۸ «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا»

 .داجيإلا :لعفلاب دارملاو»

 (هب رومأملا لوقلا لمشيف

 هجو ىلع» :هلوقل خيشلا حرش

 خيشلا راتخا اذاملو .«ءالعتسالا

 _ ۱۳۹۰۰ (ولعلا» نود «ءالعتسالا»

 لاسو: ارمأ :نوكي ال سامتلالا
 كلذ ىلع

 رمأ اذه نأ ةفرعم ىف ةمهم نئارقلا

 7 سامتلا وأ لاؤس وأ ءاعد وأ

 الإ ءالعتسالا هحو ىلع لعفلا

 ةنيرقب

 هاه هه © «©

 <« واو وه هوه < *ه6©< هه ه6 # © © © 5899 «*# © © ©

١6 

١ 



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا
 وو7 مس لح

 ٌمللح ادو :ىلاعت هلوق ريف رمألا

 «ه 656 6 586959 6 6< 8 © 8 + © ١م ٠ «اوداطصاق

 همه مس # © ه9 © 6 هم ه4 «©46© © ه6 © «#

 ام لتا لثم :رمألا لعف - ١

 (بذكلآ ب ك 5

 يح :لثم رمألا لعف مسا

 !ةالصلا ىلع

 لعف مسا نيبو رمألا لعف نيب قرفلا
 ١5١ .. كلذ ىلع ةلثمأ عم .رمألا

 0 ردصملا ۳

 ه * + ه5 © «* م

 *« © وه < ©« © 4و هه + هه. © © 6 ©«

 اورق لأ نل ا :لثم رمألا
 0 ا « اقرأ برص

 ءرمألا مالب نورقملا عراضملا -

 . هس هاي اوتل : لم
 يف «رمألا مالا نيب زيمي ام

 عم .«يك مال» نيبو عراضملا

 كلذ ىلع ةلثمأ

 هلوقل هللا همحر  خيشلا حرش

 بلط دافتسي دقو» :نتملا ىف

 عم ؛رمألا ةغيص ريغ نم لعفلا
 Bı كلذ ىلع ةلثمألا

 ىف نوكت رومألا ةالو ةعاط

 فورعملا

 ا رمألا غيصل خيشلا ركذ

 ا ياهلا نئارق عم
 حبصتف «ةينامث اهددع «لعفلا

 * مه وو © ه6. © © ه شوه مه 4< ه ه©.م ةرشع يتنئا

 عوضوملا ةحفصلا

 اذهو .رمألا ةغيص هيضتقت ام

 لحمو ءادج مهم ناونعلا - ١

 ةن6 ممم م ووو هم ءم ةةةمقفاو هعورفو

 قالطإلا دنع رمألا ةغيص ةلأسم |١

 يضتقت وأ بوجولا یضتقت له

 ؟

 يف ء ءاملعلا فالخو بدنلا ۱4۱

 لصألا نأ خيشلا رايتخاو كلذ

 EO عدو بوجولا رماوألا يف £

 قالطإلا دنع «رمألا ةغيص»

 eeneoeennee اروف هلغش ةرقافلاو

 ىف ءاملعلا فالخو ؟ىخارتلا

 1ظطش كلذ

 . ءيشلاب رمأ ءيشلا مامتإب رمألا 00

 نأب e ليلدلا
 ةيروفلا ال يخارتلا يضتقي رمألا

 يف لصألا نإ ا نر

 ىلع هلعفو «بوجولارمألا |,عم.

 E ماش وبلال هوا فعدم روفلا

 ةم.ةثل مم م6 ثمة مة ةةفمم ىرثألا ليلدلا ١ ع

 EV م يرظنلا ليلدلا

 ىلع رمألا بوجوب نيلئاقلا در
 زاوجب نيلئاقلا ةلدأ ىلع روفلا

 ۱٤۸ .. هوجو ةدع نم يخارتلا ١

Ea 

١5 

۷ 

E 



V۸ | 

 عوضوملا

 ةنسلا يف الإ ضرفي مل جحلا
 ESOS ةعساتلا

 )شه ا

 خيشلا هراتخا يذلا حجارلا لوقلا

 هلم للة رون ة وف فقعو# - هللا همح رز -

 اهديقب ةطوبرم ةديقملا رماوألا
 AS مدقت وأ رخأت ءاوس

 ىلع سيل هنأ ىلع ليلدلا لد ام

 ةنيرقلا نوكتو «هب ذخأن روفلا

 اشير ناڪ نتو : ىلاعت هلوق

 ياا ¿ م ل ٍرَّفَس لع 9

 00 ليلدلا

 رمألا ىف لصألا نأ ىلع ليلدلا
 OV esen) ”١٠67 بوجولا

 ةثالث تابوقعلا يف سانلا لاح

 VY ilan ماسقأ

 O. Sos بلقلا ىح :لوألا مسقلا

 ناميإلا فيعض يناثلا مسقلا

 ET توم هبلق يفو

 OY one بلقلا تيم :ثلاثلا مسقلا

 رديف :ىلاعت هللا لاق اذامل

 OF es ؟ورا ن نع قلا سلا

 ٠١١ .. ةميركلا ةيآلا يف ةنتفلاب دارملا ام

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 تحس سما ا
 هنوك ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجو

 ام ene بوجوللو رمألل | 48

 TT ني اولا كرت وم نيدعتلا

 رمألاو ءريخ ةيعرشلا تارومأملا_ ۹

 OE. tbe فابتسالاب

BE i ةينوكلاو ةيردقلا تارومأملا | ٠١ 

 تارومأم ىصاعلا نم ىصاعملا
 .of ss) ر توک ١ "وم

 ١ها/ - . رحنلاب ةباحصلا ةه هرمأ

 ٠١١ _ ٠١١ .. ةيبيدحلا حلص يف ءاج ام

 يك ىبنلا درو حلصلا اذه

 OA (OV يوسف محم و مهيلع

 رسكب ربيخ موي ةباحصلا لك هرمأ
 OV SBR يناوألا

 عادولا ةجح يف ةباحصلل لع هرمأ

 VON ىدهأ نكي مل نمل لحلاب

 ةثداح يف ةملس مأ تلاق ام

FON O ةيبيذحلا 

 ON لوم ل سسك ةيروفلا

 :«نتملا» ىف هتلاقمل خيشلا حرش

 لعفلاب ةردابملا نألو
 E asa ( . . . طوحأ

 ا طوحأ لعفلاب ةردابملا
 IE ao ةمذلل أربأ ةردابملا

 TT تافآ هل ريخأتلا



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 تابجاولا مكارت يضتقي ريخأتلا -

 E اهنع زجعي نأ ىلإ

 esalet :عبرألا للعلا

 اذإ ئدتبملا ملعلا بلاط :ةلأسم

 VRS ؟اثيدح دجو

 بوجولا :رمألا يف لصألا

 25ش ه9 ليلدب الإ ةيروفلاو

 هب رومأملا اذه له نانثا عزانت اذإ
 528 ؟بجاو ريغ وأ بجاو

 :ةدعاق ىلع تالاكشإو ةلثمأ

 بوجولا رمألا يف لصألا نأ

 O ا ةيروفلاو

 ةدعاقلا هذهل ءاملعلا ليصأت -

 اذهل :ةفيلسلا ةقيرتطلا ب

 Ee لصألا

es o Oly 

 هذهل طباض يف ربدتو لمأت -

 ”5”2ظه* ا ةدعاقلا

 تالاكشإلا داريإ ىف رارمتسا

 هتشقانمو ةدعاقلا هذه ىلع

 ١ اهدروأ يتلا ةلدألل

 نكمي ال نييلوصألا نيب فالخلا

 ىلع روهمجلاانيأر اذإ

 5210 ؟لعفن اذام .بابحتسالا

۱7۰ 
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TE 
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 عوضوملا

 ةلعلا ربتعت له «للعم رمأ درو اذإ

 ؟ًامئاد اا

 بوجولا نع رمألا جرخي دقوا
 . اهنم ناعم ىلإ . . .ةيروفلاو

 ه © ه6 © 5 566859 © #ة ه © © 4

TSO ةدابعلل 

 يات هلوق يف داهشإلا
 یا >7 اشا

 ترج ام نيب قرفي نأ يغبني
 نيبو «هيلع داهشإلاب ةداعلا
 رجت مل يذلا هفاتلا ءيشلا
 هه ه6 ه4 © ©« ه6 8 9 6 66 هه هب ةداعلا

 +٠ © < هه ه8 6669 © 65ه *#* *# © هه هه + © © © ©

 قباسلا ليلدلا نم لالدتسالا هجو

 هيام واو

 كلذ عقي ام رثكأو :ةحابإلا -

 نار وا TE ةهيقرو اذإ

 هه هه » +66 ©ه *©# * ©

١55 
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 عوضوملا

 رمألا له :نييلوصألا فالتخا

 عفرل وأ ؛ةحابإلل رظحلا دعب
 رظحلا

 رظحلا عفرل رظحلا

 لوقلا ىلإ نوبهذي نييلوصألا رثكأ
 رظحلا دعب رمألا نإ :لوألا

 ةحابوال
 هنأ مهوتي امل اباوع هلاثمو -

 الو لعفا» :ِةَْك هلوق :روظحم
00 

 :ىلاعت هلوقك هيدا 0
2yهاش ام  

 4رب
 ةقباسلا ةيآلاب دارملا

 :ىلاعت هلوق يف رمألاب دارملا

 ركي ها نمو نوبه هس نسو
 ارت نيل ادعا اإ

 جرخيو :«نتملا» يف خيشلا لوق

 مه هو جو © # هه © © همه © # #* 8 .©

 م م م

 6و١

1۷۰ 
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 ١77 _ ٠۷٤ يخارتلا ىلإ ةيروفلا نع رمألا

 كولد َةرَلَّصأ فأ :ىلاعت هلوق
 e ةيآلا حرشو # سمس

 بجي ال «هببسب طوبرملا بجاولا
 RDS هببس دوجو لبق

 e aa ناضمر ءاضق هلاثم -

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا ةحفصلا

 ءاضف نگ ةييقاع ثيدح وهو -

 داريإو «ناضمر نم موصلا

 ةحفصلا

 لالدتسالا اذه ىلع خيشلا

 VO 0... 6 0 ملة لة ةمءثف ناداريإ

 ٠۷١ ... نيداريإلا نيذه نع باوجلا -
 Va VS io لوألا

 نم هنع باوجلاف :ىناثلا داريإلا

 OT O ل نيهجو

 VT. ai لوألا هجولا

 N انا

 نآرقلاو لزعن انك» :ةباحصلا لوق

 VT ae «لزني

 هللا نأ ىلع لدي ام نآرقلا ىف
 ف اطل ىلع اجا ر الآ
 هلوق كلذو لإ يبنلا دهع
 سائلا نم َنوُفْحَتْسِي## :ىلاعت

 وهو هلل نوح الو
 اذا VT o # َمُهَعَم

 هلوقل - هللا همحر  خيشلا 0

 رومأملا متي ال ام» :(2نتملا» ىف

 اري WV ووو موو و املا (هب الإ

 هه رع اونا لاف
 WA aie ةلثمألا

TEد عرس:  
 Va. VA ined ةلثمألا

 وهف هب الإ بودنملا متي ال ام
 ١1/4 عام عم عع عم قل ا حم بودنم



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتل هةنلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا

 VY Sas : ةليسولاو ةعيرذلا نيب قرفلا

 لئاسولاب تابات ىلإ ؟كوضولاا
 تاياغلا ىلإ لوصولا نم برقأ
 IVY ول مساق موا ل عئارذلاب

 ىلإ ةعيز وسلا بع اتم: ا
 تيوق اذإ نكل ؛داسفلا

 تراص ةدوملاو ةبحاصملا

 E a ا

 A RS يهنلا

 ١8١ .. ليثمتلاو حرشلا عم يهنلا فيرعت

 رمألا عم فيرعتلا اذه قفتي ميف

 ا ا قرتفي ميفو

 هلوق رمألا جرخي يذلا لصفلا

 اضل اة و (فكلا بلط)

 :يهو طقف ةدحاو يهنلا ةغيص

 ١8١  ةيهانلا «الاب نورقملا اقبل

 نس ىب ام اوردو :ىلاعت هلوق

 اهل“ ل ع ارا

 ال ام ىلإ كبيري ام عد» :ِهيكَي هلوق

 اا 0038 «كبيري

 َرخْلا كرتاو» :ىلاعت هللا لوق
 ل ا اوهر

 AE ui «اذه كيلع فك» : هيك هلوق

 ۱۸۲ . «خك» :نسحلل ي يبنلا لوق

 عراضملا ةغيصب يهنلا لاثم

 AE OMENS ةيهانلا «ال»ب نورقملا

 ع عوضوملا
 AF ا و يهنلا فيرعتل حرش

 لقو» :(نتملا» يف هلوقل حرش

 ةغيص ريغب فكلا بلط دافتسي
 AE iene «يهنلا

 ا res ىهنلا ةغيص هيضتقت ام

 .A م قالطإلا دنع يهنلا ةغيص

 يضتقي ىهنلا نأ ىلع ةلدألا نمو

 امك - ۸0 ... 15220537 ميرحتلا

 ىتح ميرحتلا يهنلا يف لصألا

 AT gia هفالخ ىلع ليلدلا موقي

 يضتقي يهنلا نأ ىلع ةلدألا نمو

 امال eons 1١65 ليثمتلا عم داسفلا

 رصعلا دعب ةالص ال» :ِهْكك هلوق

 A ل ا («برغت ىتح

 AY خا ديعلا موي لجرلا مايص

 وأ مويب ناضمر لبق لجرلا مايص

 هيفف .ةداع ريغ نم نيموي
 AV طولا هيفا هع ا فالخ

 :4نكسلا) يف هلوقل حرش

 يهنملا يف بهذملا ةدعاقو»

 وأ الطاب نوكي لك ا

 AA د AV توما هكا اص

 ىلإ ادناه ولا نوكم نا

 حرشلا عم ا يهنملا تاذ

AS AA ave ليثمتلاو 
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 ةحفصلا عوضوملا

 رمأ ىلإ ًادئاع يهنلا نوكي نأ - ۲

 00 جراخ

 هنع ىهنملا تاذ ىلإ دئاعلا لاثم -

 مين حبشلا عرشو :ةدايعلا ىف
 و3 AN aa ةلثمألا

 موص نأ ىلع ءاملعلا عامجإ

 ١4٠ .. لبقي ال «لطاب مارح ضئاحلا

 : ةلماعملا يف هتاذ ىلإ دئاعلا لاثم -

 Oa OT soe ةلثمألاو حرشلا عم

 يف يناثلا ةعمجلا ناذأ عمس نم -

 OV, seins هيف ةالصلا ديري ال دجسم

 يف يلصي نأ هتداع نم لجر -

 AV sion ًالوأ هناذأ عمس دجسم

 يناثلا ءادنلا دعب اتعيابت ناتأرما

 اقل eae ةعمجلا موي يف

 امهمزلي ال نيضيرم نيلجر عيابت -
 اك يي لا نوقح

 TT 51 ضعبتت ماكحألا -

 AT masi ةأرمال لجر عاب -

 يف هطرش ىلإ دئاعلا لاثم -

 ٠۹۲ ... ليثمتلاو حرشلا عم :ةدابعلا

AY ves. e as 

 نم نأ :بهذملا يف ةدعاقلا -

 هتالصف هيلع مرحم بوثب یلص
 OE ةلطاب

 ىلإ بهذ ملعلا لهأ ضعب

 ۹۲ هسبلي مثإلا عم هتالص ةحص

 دئاوفلاو تاعوضوملل ىليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 مهنم .بوضغملا ءاملاب ءوضولا -

 نم مهنمو ءحصب ال :لاق نم

 a اوه وكول اهدا ES حمصي : لاق

 يف هطرش ىلإ دئاعلا لاثمأ-
 ٠١۹۳ لیثمتلاو حرشلا عم : ةلماعملا

 ىلع هللا همحر  خيشلا داهشتسا -
 ىف ةموظنم نم نيتيبب ةلأسملا هذه

 e داوا لربع
 رمأ ىلإ دئاعلا يهنلا لاثمو -

 seusecsseosss ةدابعلا ىف جراخ

 . بهذ متاخ هيلعو ىلص لجر -

 ... ليثمتلاو حرشلا عم ةلماعملا
 بيط هالعأ ًارمث عاب لجر -

 هعمل مرو مر م ةقموو ءيذر هلفسأو

 عرف رايخلا تابثإ :ءاملعلا لاق -

 الإ رايخ ال ذإ «عيبلا ةحص نع
 OER عيبب

 ىلإ ميرحتلا نع يهنلا جرخي دق -
 كلذ يضتقي ليلدل ؛ىرخأ ٍناعم

 EAL : اهنمف

 .. ليثمتلاو حرشلا عم ةهاركلا - ١



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 لحلا نيب طسو ةهاركلا

 ميرحتلاو
 فلؤملا نأ ديفت «اولثم» :ةملك

 نم كش يف هنأ وأ «مهقفاوي مل

 رمألا

 هريغ ىلإ لوقلا وزعي ناسنإ لك
 هركذي امنإف .تافلؤملا يف

 مكدحأ نسمي ال١ :ِهلَك هلوق حرش -

 ... لوبی وهو هنيميب هركذ

 نيميلاب ركذلا سم نع يهنلا ةلع
 كلذ لمتد لغو «لوسلا ناع
 لوبتلا ريغ يف يهنلا

 : - هللا همحر  خيشلا هيلإ بهذ ام

 روهمجلا لوق وشقانم

 8 خيشلا حرش عم .داشرإلا ۲

 4َس كاي دبعن كاي
 ماسقأ ةعبرأ

 نيب عمجي نم سانلا نمو -
 نيب نرقي امئاد ىلاعت هلل ةدابعلا

 وه لكوتلاو ‹لكوتلاو ةدابعلا

 O OES ةناعتسالا

 الو «هدبعي ال نم سانلا نمو

 55 نودحلملا مه ءالؤهو « هئيعتسي

 ةحفصلا

۱۹۷ _ ١5 

۱۹۹ 

۱۹۹ 

Y + و 

r” 
 ةحفصلا عوضوملا

 5٠١١ ةالص لك ربد» :هلوقب دوصقملا -

 ةالصلا ربدب دارملا نأب نولئاقلا - |

 E - دو ماو نابل فسم اهرخا

 ىنعمب وه يذلا ةالصلا ربد

 EY ركذلا لحم وه (دْعَبلا)

 E is - هللا همحر - خيشلا رايتخا

 ام رخآ ءاعدلا اذه لعجن له

 E ENS لوقن

 يهنلا اذه نأ :انه دوصقملا

 ON a ميرحتلل سيلو داشرإلل

 ال» : هللا همحر  خيشلا لوق

 لاق ملعلا لهأ نم ًادحأ ملعأ

 مولا i «. .ركذلا اذه بوجوب

 وأ لكألا زوجي له :ةلأسم

 E ا لامشلاب برشلا

 ۲۰۳ ... لامشلاب برشلاو لكألا مكح

 هرمأ امل ب يبنلا هيلع اعد نم -

 Yo YoY eens هنيميب لكأي نأ

 برشيو لامشلاب لكأي نم
 دشا وه نافكلل ادلقت لاجتعلاب

 TE itive امثإ

 رمألاب باطخلا يف لخدي نم -
 عم خيشلا حرشو .يهنلاو

 ا ا es ليثمتلا

 يهنلاو رمألاب فلكي ال ريغصلا
 ۲٠۵ ... غلابلا فيلكتل ًايواسم ًافيلكت
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 ةحفصلا عوضوملا | ةحفصلا عوضوملا

 معنت ةمعن لك ىلع بذعي رفاكلا ريغصلا رمأي نأ يلولا ىلع بجي
 ةلدأ ركذ عم .. .ايندلا يف اهب هعنميو ؛زييمتلا دعب تادابعلاب

 يالا aaa E E e يصاعملا نم
 E ا ثحبلا اذه ةصالخ لاو رنا تلكر ال نرنجملا
 هيلإ هجوتي يذلا نأ :ًالوأ V1 [1ظط 95 اظ

 ۲٠۲  فلكملا يهنلاو رمألاب باطخلا ٠۷ .............. ناريظن ًالاثم اذهلو

 ال نونجملاو ريغصلا :ًايناثأ مب ..... هب رومأملا لعف اذإ نونجملا

 pS E ا روت دس اول ندب لوشن هاج
 0 0 طقف 0 1202

 هفيلكت سيلو «ىبصلا فلكي :ًاثلا مب لم ل ناو از رجلا

e™الار اف  E ae 
 EEE E :ًاغنار ON. TOES oles هباوجو لاكشإ

 ۲٠۳  داسفلا فك باب نم تامرحملا :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش
 تاطعلا نإ :انلف اذإ ايمان لماش يهنلاو رمألاب فيلكتلاو»
 ا :هتدئافف ءرافكلل لماش OR es رافكلاو نيملسملل

 ۲۱۳ .. ةرخآلا يف كلذ ىلع نوبقاعي لوصألاب بطاخم رفاكلا له
 ا تالار .ايوارإ A ees ؟عورفلاو

 ليلدلا ركذ عم ؛رفكلا لاح اذإ رومأملا ءاضقب رمؤي ال رفاكلا
 E ا ليلعتلاو ١ 000666600006600. .2 هتاف

 كرت ىلع نوبقاعي مهنأ ىلع ليلدلا رفاكلا ءاضق مدع نم ةمكحلا
 IE Rs عورفلا ۰ 0000 ملسأ اذإ رومأملل

 ا ل ا ةلأسم | ١ اهب فلكت هنإ :انلوق نم ةدئافلا

 ملو جحلا يف يبصلا عرش ول - هلوقل هللا همحر  خيشلا حرش
 ا :نالوق هيفف همتي ىلع بقاعي امنإو» :«نتملا» ىف

 IE 0 و 201010 مع «رفكلا ىلع تام اذإ هكرت

 مارحإلا نم بعت هنأ ول يبصلا - يف نات نم ىلع باوجلا
 E o مارحإلا بايث علخو هب |۲۱۱ ۰۰ ةيآلاب لالدتسالا

 دئاوفلاو تاعوضوملل ىليصفتلا سرهفلا



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا | ةحفصلا عوضوملا

 ديس سلا لا نوهت ةلدألا اصخش لتق اذإ نونجملا مكح
 نبع زراف نإ» :ظييدصيمل E ل م ًادمعتم

 OV او الا (...يتمأ |موه ............ لتق ول ريف لا مكح

 امل مكحلا نب ةيواعم ثيدح ID 0 فيلكتلا عناوم

 ¥1 هم در م ثم. ءقو»# و اب اشا و الإ متت ال رومألا

 مئاص وهو يسن نم» :ْةي هلوق -|م و6 ...... اهعناوم ءافتناو اهطورشو
 1۷ e يف كلذ ىلع ةلثمألا زربألا نم e ۃہلف ب شو ,لكأف

 لوق نم ذخؤي نأ نكمي هاركإلا-|م وه ................ ثرإلا بابسأ

 يف قالط ال» : 5 0 :«نتملا» يف هلوقل فلؤملا حرش
 TIA. SiS یالغإ 505 ا :لكبللا

 ۱۸ ثيدحلا يف كشي يذلا لجرلا ءهاركإلاو «نايسنلاو «لهجلا

 01 ا لهجلا زواجت هللا نإ) :ليلدلا ركذ عم
 لعف نم لك :ةماعلا ا .٠ T10 esesneesn . .أطخلا يتما نع

 الل هيدر Ess OE MOR لاشلا

 IAS TA SESS EN E ا n هاركإلا

 كرتو رومأملا لعف نيب قرفلا نع زواجت هللا نإ) :ثيدح
 IN foie روظحملا ۳۹ ............ .٠ . . ىتمأ

 ةليل يفو جحلاب مرحم لجر عم نآرقلا نم ةلدألل خيشلا ركذ

 A ei هتجوز عماج ةفلدزم ۱۷ _ ٩ ............. اهحرش

 راهن يف هتجوز عماج نم لوصألا» هباتك نأ خيشلا نم نايب

 عامجلا هنآ هد نط نايف عوضوم «لوصألا ملع نم

 ۲۲۰ ۲۱۹ .. هب سأب ال لازنإ نودب |۷ .................... نيئدتبملل

 راهن يف هتجوز اج نم IV Moco هب لدتسي ام لوأ

 ۲۲١  معلطي مل رجفلا نأ اناظ ناضمر نأ ىلع لدت نآرقلا نم ةلدألا

 نم عامجلا ءاملعلا ضعب ءانثتسا طقسي هاركإلاو نايسنلاو لهجلا

 OE aac تادسفملا 1۷ ...... مكحلا
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 عوضوملا

 يف ةريره يبأ ثيدحب مهلالدتسا

 راهن يف عماج يذلا لجرلا
 ناضمر

 هب اولدتسا امل خيشلا ةشقانم

 دهع يف جحلا يف عقي مل
 عماج ًادحأ نأ كك هللا لوسر

 جاح وهو

 نإ :لاق نمل خيشلا ةشقانم
 عماج نم نإ :اولاق ةباحصلا
 + ه هاه هاه هه هه. < *: هه © 868 6© © © «© «#*© اذك هيلعف

 ريغ نم ةنجلاب نينمؤملل دوهشلا -
 ا و اا علا نييعت

 انك «رانلاب ناقكلل ةوينشلا »+
 E اًماع

 يف لوألا للحتلا لبق عماج نم

 565*230 ؟همزلي اذام . جحلا

 يم لق نمو# :ىلاعت هلوق -
  موس سا »ل ويصعد کے

 نم للف ام لثم ءازجف ادمعتم

 .... ميثأتلا ةلازإل يه امنإ ةرافكلا

 اهيف ةيصعملا نأ ناسنإلا لهج ول

 نامه وه همومه هد 6٠ه ه8 # © ©« # © ۲۲
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۲۲۱ 
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TIT ري 

 صفر

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا

 ملعي ملو انز نصحم لجر -

 E 000 ةبوقعلاب

 ملعأ مل :لاقو انز لجر -

 E ما ميرحتلاب

 E o ىضم ام ىلع ةدعاق

 لك نم لهجلا ىوعد لبقت له -
 E 0 ؟ىعّدا نم

 «نيملسملا دالب يف شاع لجر -

 رمخلا برش نأ فرعي الو

 E 0 مارح

 الهاج ءيشلا لعف نم ةدعاق -

 ىلع ءيش اهنم ینثتسی ال «هب
 E. aa حجارلا لوقلا

 الهاج ةالصلا يف مالكلا

 E ا مثأي ال

 ةداعإب ةيواعم يي يبنلا رمأي مل -

 OT Moa ةالصلا

 الو لمهت نأ نكمي ال ةعيرشلا -
 ل a لقنت

 نكمل يف و خيشلا حرش -

 هبوجوب الهاج ابجاو كرت ىتمو»
 تاف دق ناك اذإ هؤاضف همزلي مل

 ۲۲۷ ۔ 775 ليثمتلاو حرشلا عم .«هتقو

 ريغ نوكي نأ امإ :بجاولا

 TYV علف ديقم الو تفوم

 NV Sa كلذ لاثم

 ¥ .. نيتلاح نم ولخي ال اذه :لوقنف -



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا

 ا TV ses ىلوألا ةلاحلا

 .TIN ا ل و موصت الو ىلصت

 ۲۲۹ .. ةسجنب ةرهاط بايث تهبتشا اذإ

 ليلدب الإ ءةقشملا هذهب سانلا

 ا حضاو

 TESTO oes ةيناثلا ةلاحلا

 نع - هللا همحر  خيشلا ثيدح

 هيجوتو هتالص ءىسملا ثيدح

 داريإ ىلع ذرلاو ثيدحلل خيشلا

 ااا E ل ا هدروأ

 TEY و ع ةلقلا ليوحت ثيدح

 دهع يف عقي ءيش لك ةدعاق

 «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ‹ عورشم وهف ةدابع ناك نإ وهف

 TESTE د حابم وهف ةداع ناك نإو

 فرغ ةنوةهنوث عم ..وم طيرفتلا مدع روص نم

 يف وهو ةدساف هتالص نأ ملع نم

 .TE لا O تقولا

 مث «غلب لجر وأ تغلب ةأرما

 بجت ال اهنأ هنظل ةالصلا كرت“ *

 ۲٣۳۲ ةنس ةرشع سمخ غلبي ىتح هيلع

 ۲۳۳ _ ۲۳۲ ءاملعلا دنع ةماعلا نآلا ىوتفلا

 ۲۳ هنع لاؤسلا نوكي ام رثكأ

 ۲۳۳ ... لدب هلو ًالهج كرت ول بجاولا

 هه ه «ه٠ه + © ©«
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 قلا عوضوملا

 ملو ءاملع اهيف ةقطنم يف ناك اذإ

 E a ؟طرفم وه لهف «لأسي

 ال ًالهج هب رومأملا بجاولا كرت
 PY cesses ًاعطق ناسنإلا هب مثأي

 وأ رمألا لهاجلا نع طقسي له
 ل as ؟ءاضقلاب بلاطي

 E ase لاحلاب ًالهاج ناك اذإ

 .YE suas مكحلاب ًالهاج ناك اذإو

 يلصي ًانايحأ راصو غلب نم -

 EE 000 يلصي ال انايحأو

 ال نيذلا لحرلا ودبلا :كلذ لاثم

 EE se ةيعرشلا ماكحألا نوفرعي

 TE Bie مهتفرعم مدع ىلع ةلثمأ

 يف ءيسملا لاحك اذه لاح
 EE o هت الص

 E n مزلي طرفملا لجرلا

 ۲۳٣ .. مرحملاب لهجلا :لوقلا ةصالخ
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 خسنلا ىوعد يف ينأتلا

 نيليلدلا نيب عمجلا رذعت - ١

 ىتلا تايآلا نم ريثك : كلذ لاثم

 وفعلاو حفصلاب اهيف هللا رمأ

 ىعذا ءادعألا ىلع ربصلاو

 اهنأ مهنم ريثك وأ ءاملعلا ضعب

 ۲ فيسلا ةياب ةخوسنم

 ةصق :عاضرلا يف رخآ لاثم -

 ةفيذح يبأ ىلوم ملاس

 مه مه هه * م« همه © ه6 566 ه9 © خيشلا رايتخا

 لإ دل َكَنِإَو :ىلاعت هلوق |
 : ىلاعت هلوقو .ه«ِويِقَتْسُم رص
 كلو تبا نم ىرَت ال كنو
 اس نم ییہ َهَّنأ
 ملعيو «خسنلا رخأتب ملعلا - ١

 ربخب وأ «صنلاب امإ كلذ
 خيراتلاب وأ «يباحصلا

 : صنلاب هرخأت ملع ام لاثم

 ةزئاج ةعتملا نإ :لوقي نم نالطب

 ةرايز نع مكتيهن تنك» :رخآ لاثم

 (اهوروزف «روبقلا
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 :يباحصلا ربخب ملع ام لاثم 5١9 57١ زئاج ةوعدلا ةحلصمل بذكلا

 عضوم ىف ماجحإلاو .مادقإلا
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 :_ اهنع هللا يضر - ةشئاع لوق

 رشع نآرقلا نم لزنأ اميف ناك»
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 عوضوملا

 هلوق :خيراتلاب ملع ام لاثم -
 يک 1 4 2 َتَنَح ّنلأ» ا

 لبق ِءيشب يي لوسرلا هب مكح ام
 امب اهدعب مكح مث .ةرجهلا

 5575100 خسان يناثلاف .هفلاخي

 طرتشاو «خسانلا توبث ٣
 نم ىوقأ نوكي نأ روهمجلا
 ايتخا .هل ًالثامم وأ خوسنملا

 حرشو) - هللا همحر  خيشلا

 (كلذ

 27 : خسنلا ماسقأ

 صنلا رابتعاب خسنلا مسقني
 e :ماسقأ ةثالث ىلإ خوسنملا

 يقبو همكح حسن ام :لوألا 5

 NR هظفل

 هظفل خسن ءيش نآرقلا يف سيل

 مجرلا ةيآ الإ همكح يقبو

 0 امهو «ةرباصملا اتيآ : :هلاثم

 نورس e :ىلاعت
 . . « نينا أويلْغَي نوريدص

 ريغ a4 7 8 ري

 ةرباص هنا 1 مه نك د

 يقبو هظفل خسن ام :يناغلا
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 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا | ةحفصلا

 نم ؟انز اذإ ناسنإلا مجري ىتم
 ددحم مجرلا له ؟نصحملا وه
 هذه نم ةمكحلا يه ام ؟ددعب

 اميف ناك :رمع هلاق ام :هلاثم
 اهانأرقف مجرلا ةيآ هللا لزنأ

 . اهانيعوو اهانلقعو
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 هتعافشو ديز نب ةماسأ ةصق

 ل ةيموزخملا ةأرملل

 دح ىلع هللا دودح ىف سانلا

 ا و اس ل فل ءاوس

 عمج ءيش نع ىهن اذإ هنأ

 هر ا عر ع تلا عرج
 هللا باتك يف مجرلا نإو» :رمع

 ٥ «انز نم ىلع قح
 حاكنلا ءاقب ال ةبويثلا مكحلا طانم
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 .ةنيبلا ةئ الث انزلا توبن لئاسو

 حرشو .فارتعالاو ‹«لبحلاو

 n TT كلذ

 تناك امنإ و لوسرلا دهع يف ۰)
 فارتعالاب

 ةحفصلا
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 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 ةمذلا لهأ ناك اذإ :هباوجو لاؤس

 ةاروتلاب مهنيب مكحن نأ نوديري

 . ؟كلذ زوجي لهف ليجنإلا وأ

 :لئاق لاق نإف :هباوجو لاؤس

 : لكشم ثيدحلا اذه

 نع ملسم هب درفنا هنأل : ًالوأ

 يراخبلا

 «خسنو ةوالت تابثإ هيف نأ :ًايناث
 .. رتاوتلاب الإ تبثي ال نآرقلاو

 نأ» :ثيدحلا رخآ يف نأ :ًاثلاث

 ل و
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 ىلإ خسانلا رابتعاب خسنلا مسقني
 E : ماسقأ ةعبرأ

 «نآرقلاب نآرقلا خسن :لوألا

 حرشو) ةرباصملا اتيآ :هلاثمو

 ةاجانملا ةيآ خسن كلذكو .(كلذ

 ةحفصلا
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 لاطبإ وه يذلا خسنلا نيب قرف

 نكل مكحلا ءاقب نيبو «مكحملا
 لاح نود لاح يف

 ملو «ةنسلاب نآرقلا خسن :يناثلا -

 ًاميلس الاثم هل دجأ

 . لثم نم اهب لثم يتلا ةلثمألا نم

 مک بِك :ىلاعت هلوق نإ -
 37 نإ توما مدعا صح 2

 ينال نيول ةّيِصَوْل اڪ

 ةيصو ال» ي هلوقب خوسنم
 نع خيشلا ةباجإو .«ثراول

 نيهجو نم كلذ

 تريتأي لاو :ىلاعت هلوقو
 اديتَتساَم كآن نم َةَنِحَقْلا

 ..ڪ اا نهم
 5 هلوقب خسن هنإ :اولاق

 «. . .ىنع اوذخ «ىنع اوذخ»

 ْ كلذ نع خيشلا ةباجإو
 «نآرقلاب ةنسلا خسن :ثلاثلا -

 تيب لابقتسا خسن :هلاثمو

 «ةنسلاب تباثلا سدقملا

 هلوقب تباثلا ةبعكلا لابقتساب

 رَ كَم لو :يلاعت
 ا م اعل دلا

 حرشو اک هوجو
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 وجو اووف
 كلذ

 يف قلعتي اميف نيلاؤس خيشلا داريإ
 . :امهنع ةباجإلاو ةلأسملا هذه
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CEU EEO ai 

GV _ 555 
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 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا
 ل " أد

 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوضوملا

 اإ ىبنلا هاجتا :لئاق لاق نإ ١
 نآرقلاب تباث سدقملا تيب ىلإ
 لآ ىده بزا کوا :هلوقل

 باوجو درسا مده
 يقب 5 لوسرلا نإ :ليق نإ - ۲

 تيب ىلإ اهجتم ةليوط ةدم
 فيكف «هتالص يف سدقملا
 نإ .كلذ ىلع ىلاعت هللا هرقي
 . هباوجو ؟دوهيلا هثدحأ ناك

 «ةنسلاب ةنسلا خسن :عبارلا -

 مكتيهن تنك١» :ِهكي هلوق :هلاثمو

 اوبرشاف «ةيعوألا ىف ذيبنلا نع

 «اركسم اوبرشت الو مش امیف
 ثحبلا اذهو) :خسنلا ةمكح

 (اذج مهم ريخألا
 نم ةمكحلا ام :هباوجو لاؤس

 - لجو رع هللا سيلا «خسنلا

 ام ىلع رقتسيس مكحلا نأ ملعي
 ؟خسانلا هيضتقي

 اهنم ةددعتم مكح خسنلل

 ام عيرشتب دابعلا حلاصم ةاعارم - ١|

E 
 (ةلثمألا عم كلذ حرشو)

 ملسأ يذلا ناسنإلا لاح ةاعارم -
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 ىلإ ًاذاعم لكي هللا لوسر ثعب -

 ماكحألاب هجردتو نميلا

 . ًايجيردت رمخلا ميرحت ةلأسم -
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 50١ _ ٤٥١ اهنم دافتسي ةيجهنم ةيلمع ةلأسم

 غلبي ىتح عيرشتلا يف روطتلا - ۲
 CO ا ee لامكلا

 ةلأسمو ةالصلا بوجو ةلأسم -

 موصلا كلذكو ةاكزلا بوجو
 COT EDT aloo جحلاو

 ترم احترت روخلا لاف

 181 OT et : لحارم عبرأب

 مهدادعتساب نيفلكملا رابتخا ۳

 رخآل مكح نم لوحتلا لوبقل
 2688: ت11 6 كلذب مهاضرو

 مهمايقب نيفلكملا رابتخا 5
 خسنلا ناك اذإ ركشلا ةفيظوب

 اذإ ربصلا ةفيظوو «فخأ ىلإ
 :COO xene لقثأ ىلإ خسنلا ناك

 ىلإ نوكي 00

 واسم ىلإو «لقثأ ىلإو .فخأ
 500 .. كلذ ىلع ةلثمألا ضعب ركذ عم

 0 0 0 :رابخألا

 CO ل : ربخلا فيرعت

 O يو لا :ةغل ربخلا

 ةلثمألا ركذ عم :انه هب دارملاو

OA COV issa كلذ ىلع 

 CON eee : عاونأ اب يبنلا لاعفأ

 لوصأ باوبأ مهأ نم بابلا اذه

 مكح هنايب ىلع هلامتشال ؛هقفلا

 ON SA لك لوسرلا لاعفأ



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 ذاختا نوك يف سانلا فالتخا

 مأ ةنس امه له ةمامعلاو رعشلا

 « هه +896 © 5896 + شه #4 5 © 6 © 8 6 6666© © 6 6 ةداع

5 

 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 وأ هب ًارومأم نوكي دق نكلو»
 كلذ حرشو ةتبسلا هت اًبهنم

 5١ ةلثمألا عم

 حلاص مالسإلا :انلوق نيب قرفلا
 :انلوق نيبو «ءناكمو نامز لكل

 نامز لكل عضاخ مالسإلا

 ةيحللا نأش يف لوقي نم ىلع درلا

 ىراصنلاو دوهيلا نأل ءاهقلح
 UE 000  !!مهاحل نوقبي

 هجو ىلعهلعفام :ثلاثلا-

 هب اًصتخم نوكيف ؛:ةيصوصخلا
 555 5517 ةلثمألا ركذ عم «كلذ حرشو

 555  ةيصوصخلا هجو ىلع ل هلعف ام

 ا اا هنع ىهنم لاصولا

 عوضوملا

 هيلع هعبتو ًاقافتا ةي ىبنلا هلعف ام
 ظ5 امهنع هللا يضر - رمع نبا

 هنع ةباجإلاو
 امك ةنس صيمقلا رازأ حتف له
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 :لئاق لاق ول :هباوجو لاؤس

 لَك يبنلا اهلعفي يتلا ءايشألا

 ءاهنع ىهني الو اهب رمأي الو
 ًءادتقا اهلعفي نأ ناسنإلل لهف

 نأ لثم ادعت ال لی ىبنلاب

 a es ؟ماعطلا اذه لكأي

 1۸ ًادبعت هلعف ام : عبارلا -

 لصحي ىتح هيلع بجاوف» -
 E «غالبلا

 لئس :ةشئاع ثيدح :كلذ لاثم

 اذإ أدبي هك يبنلا ناك ءيش ياب

 .... اكاوسلاب :تلاق ؟هتيب لخد

 CVT كتل Vaca :هباوجو لاوس

 للخي هك يبنلا ناك :رخآ لاثم

 ءوضولا يف هتيحل
 مالا يف هلوقل خيشلا حرش

 يف الخاد سيل ةيحللا ليلختفا)

 CVT ا . «هجولا لسغ

 مجمل ًانايبةلعف ام :سفاخلا
 VY . :ةنسلا وأ باتكلا صوصن نم



 | ۷1٤

 ةحفصلا عوضوملا

 ةالصلا لاعفأ :بجاولا لاثم

 VEST Sees ةبجاولا

 الصلا ةماقإ ةيفيك هيي ىبنلا

 E 0 00 09 هلعفو هلوقب

 عالم CVE .... ماقملا فلخ نيتعكر

 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا

 لكتب دف نكلو :هباوجو لارج
 ريغ ًازئاج نوكي فيك :انيلع

 تقولا سفن يف وهو ءعورشم
 .VO و و دا عوام نق ؟ةدابع

 اباوبأ ثيدحلا اذهب اوحتف عدبلا لهأ
 ...EA _ VQ مهيلع درلاو مهعدبل

 نيذلا ةشبحلا هرارقإ :رخآ لاثم
 لجأ نم ؛دجسملا يف نوبعلي ٥ ءيشلا ىلع ةي هريرقت امأو»

 ...٤۸۰۰ - 54١ مالسإلا ىلع فيلأتلا هرارقإ :لوقلا ىلع هرارقإ :لاثم
 هال :اهلأس ىتلاةيراجلا
 CAN) oesecseesenonenesnnoene . ةص VTL EVO ces ۲4ا نيأ»

 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش داقتعا زاوج ىلع ليلد اذه -
 ملو هدهع يف عقو ام امأف» ع٠۷ ............. ءامسلا ىف هللا نأ

 ىلع لام ترص ياو ىلع عانتمالا مدع هب داري دق زاوجلاف -

 ااا دا بجاولا لمشيف
 لزعلا هزاوج ىلع ةباحصلا لالدتسا :لوقي ام لجر :هباوجو لاؤس

 584 AY oss هيلع مهل هللا رارقإب تمس يف هلأ وهو :لوقي هللا

 :«نتملا» ىف هلوقل خيشلا حرش وهو :لوقيو . ضر فو

 اراق نأ ىلع لدعابا شرا ينو لإ امسا ىف ىلا
 اف ORE Soe روت عال (ةجح فيكف ؛ناتيا ناتاهف «ُهَّلِ
 ءامسلا ىف هللا نأ :لوقت
 فاضي نم رابتعاب ربخلا ماسقأ سیلو يف هللا نإ 0
 VE e ع ؟ضرألا ىف

 00 ا هيلإ | 5
 هللا ولع نوركني نيذلا بئاجع نم

 ٠ i ربخلا مسقني | عي ۷... ءامسلا ىف ىلاعت
 رم 6 ةثالث ىلإ هيلإ هرارقإ :لعفلا ىلع هرارقإ لاثمو .عوفرم :ماسقأ ةثالث ىلإ هيلإ :
 ١> CAT اعلا كاع هول ف عوطقمو ‹ فوفومو ارقي ناک يذلا e ا

 لإ فا ام :عوفرملاف - هلأ وه 8 متخيف هباحصأل

 EAT ones امكح وأ ةقيقح ب يبنلا | 8784 - ۸. ............... هدأ



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا

 عم ...هرارقإو : ةقيقح عوفرملا

 AV Aes ةلثمألا

 :AE eee :ًامكح عوفرملاو

 نم هيب يبنلا ىلإ فيضأ ام

 ناك نإو «لصتم وهف ىباحصلا

 ٤۸۷ - ٤٨۸ .... عطقنم وهف هدعب نمم

 ؟هانعم امف (ةنسلا نم) :ليق اذإ

 ناك اذإ كلذ يف نيب ليصفتلاو
 EAR. sili يعبات وأ يباحص هلاق

 برض عم :ًامكح عوفرملا غيص نم
 544 EAN >... كلذ ىلع ةلثمألا

 ىلإ فيضأ ام :فوقوملاو ۲

 مكح هل تبثي ملو «يباحصلا
 RE 0 111 عفرلا

 لعف وأ لوق ةيجح ةلأسم
 484 ... كلذ يف فالخلاو يباحصلا

 نم لوقل هللا همحر  خيشلا ةشقانم

 ٤۹۱ . ةجح ةباحصلا لوق نإ : لاق

 نم نيذللاب اودتقا» :ثيدح

 هيجوتو «رمعو ركب يبأ :يدعب

 ...44١ ٤٩۲ هجيرختو ثيدحلا اذه

 رمعو ركب ابأ اوعيطي نإ) :ثيدح

 O sess ههيجوتو «(اودشری

 ٤٩۳ 591 يباحصلا هلوق ةلأسم يف قيقحتلا

 9س : ماسقأ ةثالث مه ةباحصلا

 عرشلا صن نم :لوألا مسقلا
 .OF sass ةجح مهلوق نأ ىلع

V1 

are عوضوملا 
 ةمامإلاب اوفرع نم :يناثلا مسقلا

N a ملعلا يف هقفلاو نيدلا يف 

 اوفصتي مل نم :ثلاثلا مسقلا

CT o اذهب 

 :؛نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 لوق وأ اضن فلاخي نأ الإ

 اصن فلاخ نإف .رخآ ىباحص
 حرشلا عم «صنلاب ذخأ والتمثيل  64

 لوق هفلاخ اذإ صنلاب ةربعلا
OE a يباحصلا 

 لماحلا ا ةأرملا ةلأسم :كلذ لاثم

 اهجوز اهنع يفوت اذإ ... ٤1٩۹۳ _ 545

 اف هلوقل خيشلا حرش

 رخآ يباحص لوق فلاخ نإو»

E ع «امهنم حجارلاب ذخأ 

 ثاريم ىف رمع فقوت :كلذ لاثم

CE itera ةوخإلا 

 هنع هللا ىضر ركب وبأ ناك فقاوم -

 هنع هللا يضر  رمع نم بوصأ -
CAO GODS اهيف: 

 حلص يف :لوألا فقوملا
CO. Rams ةيبيدحلا 

 تام نيح :ىناثلا فقوملا

E eee 0 لكَ لوسرلا 

 يفوت اعل :ثلاثلا فقوعلا

 نم دترا نم دتراو ءو لوسرلا

OE ل برعلا 



 ا دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا | ةحفصلا عوضوملا

 خيشلا حرشو :عوطقملاو - " لوق فلاح اذإ :ةضالشلا
 OY. Oo كلذل لمعلا بجو اصن يباحصلا

 خيشلا حرش :يعباتلا فيرعت لوق فلاخ اذإو ءصنلاب
 م٢٣١٠ _ ٥١١ .. ةلثمألا برض عم كلذل OT ss حجارلا مدق رخآ يبحاص

 يذلا رصعلا وه ةباحصلا رصع يباحصلا لوق فلاخ ول *ةلأسف

 وه نيعباتلا رصعو «ةباحص هرثكأ | ا ۰ !مومعلا
 RY يكن نوعباتلا هرثكأ يذلا رصعلا ءافعإب رمألا يف رمع نبا ثيدح

 EE se :هقرط رابتعاب ربخلا ماسقأ نبا لعفو . . .اهئاخرإو ىحللا

 ىلإ هقرط رابتعاب ربخلا مسقني يعل ی عجبا ربع
eداحآو رتاوتم | 5957-1 : EY ero 

 OE a : طورش ةثالث رتاوتملل ال مومعلل هلعف وأ اسلا

 رمأ ىلإ رتاوتلا ءاملعلا دنسأ اذامل اف فا ليلدب الإ هب دخؤي
 رمأ ىلإ هودنسي ملو « سوسحم نم ايجار نبا سابع نبا رثأ

 OVO e ؟ريكفتلاو ريوصتلاب كردي (امد قرهيلف هيسن وأ هكسن
 يف ىراصنلا رتاوت لبقي له 8 لوقو ١ د 5 CAA ال افلا ع ذ ءاملعلا

 نأو «ةثالث ثلاث هللا نأ :مهبتك عم كلذ حرشو :يباحصلا فيرعت
 54567 iis هللا نبا ىسيع ٥١۱ 598 ليصفتلاو طسبلا نم ءيش

 قوذلاب تنبثق ال تادايغلا هتوم دعب هيو يبنلاب عمتجا نم له

 .عرشلاب تبثت امنإو «ىوهلاو نم ربتعي له «هنفد لبفو

 e - يا ا al نع خيشلا ةباجإو ؟ةباحصلا
 5 نم 1 5 0 2۹۹ 2و تا O E ES e فه ل o كلذ

 OU OTO ees كلذ 0%« cece ةباحصلا نم  مالسلا

 :حيحصلا ثيدحلا فيرعت - فيرعت ةيقبل خيشلا حرش

 طسبلا نم ءىشب كلذ حرشو تامو «هب ًانمؤم) : ىباحصلا

 O a OE يبوس عاف باهسإلاو |_9 ..۰ (كلذ ىلع



 تسل فهمت | دفحسمل عوضوملا
 ةياورلا ىلإ نوثدحملا لدع اذامل يف نورصحني طبضلا يف سانلا

 N ؟ةزاجإلاب |0۷ ةثالث ماسقأ

 O Ee :ةنعنعلا | هه ........ ركنملاو ذاشلا نيب قرفلا

 1 1 م : ةنعنعلا مكح لاثم ركذ عم ةحداقلا ةلعلا حرش

 ONA ملل ess :عامجإلا| 8 0.0.0000. كلذ ىلع

 ا هفيرعت ركب يبأ تنب ءامسا ثيدح

 ۵۹۸ حرشلا عم :ةغل عامجإلا فيرعت هنأ نايبو هللع ىلع مالكلاو

 حرشلا عم ًاحالطصا هع OE nve فبعض

 01۹4 OA cases ةلثمألاو ثيدحلاب لغتشي نمم ريثك ةلفغ

 هله ا 000 عامجإلا يف ريرج اا GFE oa ةلعلاو ذوذشلا نع

 يف ةيرهاظلا فالخ ربتعي له حرشو :نسحلا ثيدحلا فيرعت
 00 00۹ لم ؟عامجإلا E و وا ae كلذ

 مهقافو ربتعي ال نودلقملاو ماوعلا | .01١٠ - ١° :فيعضلا ثيدحلا فيرعت

 ...O* O04 مهفالخ الو الإ هركذ زوجي ال يملا

 O ° و لهاجلا نم ريخ دلقملا يف ىتح هفعض نايبب انورقم
 EF اقلطم ديلقتلا ركني ال I بيهرتلاو بيغرتلا باب

 E N 0 اظ ضعب اهيف صخر يتلا طورشلا

 O ies بجاو ةرورضلا دنع ديلقتلا ثيدحلا ةياور ءاملعلا
 9 ا ريحا a O eae فعضلا

 N ae e OE E :ءادألا غيص

 ب و وك ل اعلا 531 id ..... :ءادألا غيص نم

 هامل hea eS لک ىبنلا ONE AGC ea :ينثدلح - ١

 انك : يباحصلا ET OEE Ono : ينربخأ - ۲

 ىلع اذك نولعفي اوناك وأ لعفن قلعتي اميف هباوجو ضارتعا

 هيف يب, :اعافجإ ا 8 يومك دبوس مو (ينربخأ)ب

 مكح ىلع الإ نوكي ال عامجإلا| 208 :يل زاجأ وأ «ةزاجإ ينربخأ - ۳
 OTT ا (يعرش ليلد) يعرش 80١8| ............... :ةزاجإلا فيرعت
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 ةحفصلا عوضوملا

 يف هللا مهمحر ءاملعلا فالتخا
 OE ا : عامجإلا

 O dai : عازنلا يف لاوقأ ةعبرأ

 عامجإلا له :ىلوألا ةلأسملا -

 هال” 057”. خيشلا حرش عم ؟نكمم

 دوو رل اذ[ : ةينالا ةلاسملا
 هالك es ؟ةجح وه لهف عامجإلا

 E ie : اهنم ةلدأل ةجح عامجإلا

 تلج كلو :ىلاعت هلوق ١

 لع هاب اًووُكَتنإ اسو هک
 ٥۲۴۳ _ ٥۲٤ .... كلذ حرشو سالا

 :ىلاعت هلوق يناثلا ليلدلا - ۲

 هم لإ هرم ویک ىف معك نو
 ٥۲۵ 514 .... كلذ حرشو لوسا

 OO ece «ةلالض ىلع

 ىلع ةمألا عامجإ :لوقن نأ - 5

 امإو ءاّقح نوكي نأ امإ ءىش
 اًح ناك نإف .ًالطاب نوكي نأ
 OYTO ... 660066 ل للف ةجح وهف

 O :عامجإلا عاونأ

 OTT oo ينظو يعطق : ناعون عامجإلا

 عم كلذ حرشو :يعطقل | ¦

 oV _ 0 ةلثمألا

 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش
 ه1 «هتوبث ركني دحأ ال عونلا اذهو»

 ON aia كلذ حرشو :ىظطلا ح١

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ا عوضوملا
 «هتوبث ناكمإ ىف ءاملعلا فالتخا

 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك
 O4 _ OYA ..... :«ةيطساولا ةديقعلا»

 ىلع عمجت نأ نكمي ال ةمألا
 o _ 04 حيرص حيحص ليلد فاللخ

 افلاخم هنظت ًاعامجإ تيبأر اذإ
 هالا هاله ..... ؟لعفت اذام .كلذل

 ا : عامجإلا طورش

 BE mk حيحص قيرطب تبثي نأ - ١

 رقتسم فالخ هقبسي الأ_؟

 Oa OT Aa كلذ حرشو

 ثالثلا قالط نأ نم عامجإلا

 ۷ ا لطاب عامجإ انئاب نوكي
 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 فالخلا عفري ال عامجإلاف»

 ثودح نم عنمي امنإو «قباسلا

 E e كلذ حرشو .«فالخ

 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 حرشو «كلذ طرتشي ال ليقو»
 OA BEE e ةلثمألا عم كلذ

 OTO are يتوكسلا عامجإلا

 هاله  ؟نيعمجملا رصع ضارقنا طرتشي له
 هل .. :ةلأسملا هذه يف روهمجلا لوق

 ا يف هلوقل خيشلا حرش

 ال وق نيدهتجملا ضعب لاق اذإو»
 نيب كلذ رهتشاو «ًالعف لعف وأ

 عم هوركني ملو «داهتجالا لهأ
 ٥۳۹ ۔ ٥۳۷ ... «راکنإلا ىلع مهتردق



 دئاوفلاو تاعوضوملل ىليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 ف :خيشلا لاق

 :لوألا لوقلا

 : يناثلا لوقلا -

 :ثلاثلا لوقلا

 : ءارآ ةثالث هيفف
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 اوعمس نيذلا نوتكاسلا ضرقنا نإ

 ملو ءاوتامو «لئاقلا اذه لوق

 اذهو ...عامجإ اذهف اوركني

 لاوقألا برقأ

 ك1 اعلا

 ليلدلا هاضتقا ام :مكحلاو ٣
 وأ ‹«بوجو نم يعرشلا

 وأ «داسف وأ ‹ ةحص وأ «ميرحت

 اهريغ

 تيت يذلا ىلا او
 برض عم .لصألا مكح هببسب

 ةلثمألا
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 عوضوملا | ةحفصلا

 اهب تبثت ىتلا ةلدألا دحأ سايقلا

 ... ةيعرشلا ماكحألا

 اًيعرش ًاليلد هرابتعا ىلع ّلد
 ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 Ma سايقلا

 نإ :اولاق ةمألاروهمج ١

 يف تباث يعرش ليلد سايقلا
 ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 جتحا نم نإ» :لوقي نم ةلاقم

 . «ناطيشلا عبات دقف سايقلاب

 هجو ىلع سايقلا عنمي نم
 0144 ةلثمألا عم «ملاعلا كحضي

 . سايقلا ىلع باتكلا نم ةلدألا

 يف هللا هبرض لثم لك نأ :ةدعاقلا
 .. سايقلا ىلع ليلد وهف نآرقلا

 سايقلا ىلع ةنسلا نم ةلدألا

 ىلع ةباحصلا لاوقأ نم ةلدألا

 e ê ا a a eer : سايقلا طورش

 ( هنم ىرقأ اليلد مداصي ال نأ _
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 22222 ا کک ا ا ا اس ت دئاوفلاو تاعوضوملل ىليصفتلا سرهفلا

 ما ير | دعا عيضوملا
 لئاسملا يف دبعتلا ىلإ ءوجللا| 055 .... ''”يباحصلا لوق ةيجح ةلأسم
 ٥٥۸  :ناتدئاف هيف اهتمكح ىفخت يتلا ركذ امل مداصملا :سايقلا ىمسي

 اغ يناثلا ا ىلوآلا ةدئافلا e رابتعالا دساف
 O0 .. ما ان اهيا دف جوزت نأ حصي :لاقي نأ :هلاثم

 اندمتعا اذإ اننأ :ةيناثلا ةدئافلا - «يلو ريغب اهسفن ةديشرلا ةأرملا
 نيب عازنلا عطقنا صنلا ىلع ايل ان اهعبر اض ىلع اسا

 OO sundi نيموملا | 60600 5 حرشلا عم يلو ريغب

 ىلإ ءوجللا سانلا ديوعت يغبني ًاتباث لصألا مكح نوكي نأ ۲
 00% Ln هلوسرو هللا مكح اتباث ناك نإف ءعامجإ وأ صنب

 نمل «؟تنأ ةيرورحأ» :ةشئاع لوق سايقلا حصي مل ؛سايقب

 يضقت ضئاحلا لاس اه ينل ١ ه8 اق1قن01 ا حرشلا عم . . هيلع

 ٥٥۹ .... ؟ةالصلا يضقت الو موصلا نوكي نأ طارتشال ةثالثلا للعلا
 a ب هدب صنب ًاتباث هيلع سيقملا لصألا
 مالعلا اوطبري نأ ملعلا بالطل هه ................ عامجإ وأ

 للعلا نود هلوسرو هللا رمأب ابرلا يرجي :لاقي نأ :كلذ لاثم

 DA serad ةيلقعلا ءزرلا ىلع ًأسايق ةرذلا يف

 - هللا همحر  خيشلل ىرخأ ةحيصن ىلع ًاسايق زرلا يف يرجيو
 ماكحألا ملعي نأ ملعلا بالطل حيحص ريغ اذكه سايقلاف ءربلا
 OY هنت ةلقفلاو ةعمسلا اهتلدأب- (١ ةرؤ ب ةقأل نيدو حا حرشلا عم

 مالسإلا خيشك ملعلا لهأ صرح ةلع لصألا مكحل نوكي نأ -

 ميقلا نبا هذميلتو ةيميت نبا برض عم كلذ حرشو .ةمولعم
 للعلا طابتنا ىلع امهريغو“ 0 دوور ووو ونس هوم ةلثمألا
 N a ماكحألل ةبجوملا مكحلاو الإ هللا ماكحأ نم مكح نم ام

 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش | ه۸ 0.00 ٠ ةلع هلو

 عرفلاو لصألا نيب عمجلا نكميلا كاردإ نع انلوقع ترصق اذإ

 لصألا مكح ناك نإف ءاهيف ء۵۸ ... ًئدبعت مكحلا يمسنف «ةلعلا

 سايقلا حصي مل ًاضحم اًيدبعت
 ه7 ... ةلثمألا عم كلذ حرشو .هيلع .(اهدعب امو ۹۲٤ص ) رظنا )١(



 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا ظ

 ةلع هل عون :ناعون تادابعلا

 OEE ولو مت ما قا ةمولعم ةلع

 عبسب تارمجلا ىمر :لاثم

 ؛ةمولعم ىلع هل سيل تايصح
 a . "4 اللا عض دبعن درجم وه

 .O a تادابعلا يف سايق ال

 م ؛حيحص ريغ سايقلا لاثم

 اسايق ءوضولا ضقني ةماعنلا

 هو O يوم ريعبلا محل ىلع

 ىلع ةلمتشم ةلعلا نوكت نأ 5

 عم ءمكحلل بسانم ىنعم
 OED oma ةلثمألاو حرشلا

 سابع نبا ثيدح :كلذ لاثم

 ةريرب نأ :- امهنع هللا يضر -

 نيح اهجوز ىلع ترّيخ
 اهجوز ناكو :لاق «تقتع

 OVO r 7 ٌدوسأ ًادبع

 :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 اذإ ةمألل رايخلا تبثي كلذلو»

 ناك نإو هلبع تحت تقتع

 / تقتع اذإ اهل تبثي الو «ضيبأ
 عم ادوسأ ناك نإو «رح تحت

 AA OAV aoe حرشلا

 O oy هباوجو لاؤس

 0۸ ةلأسملا هذه يف ةيميت نبا مالك

 ٥٦٩۹ _ 0۸ د هللا همحر - خيشلا رايتخا

 عوضوملا

 يف ةدوجوم ةلعلا نوكت نأ  ه

 عم «لصألا يف اهدوجوك عرفلا
 هالم_ 48 ةلثمألاو حرشلا

 صنب هتلع تتبث ام :ىلجلا ١

 هيف ًاعوطقم ناك وأ «عامجإ وأ
 عرفلاو لصألا نيب قرافلا يفنب

 حرشلا عم

 OVT ى OVY ع لل نو هو عملا

 ةغللاب د تلا مهعم نينثا ىجانت

 كلذ نأل ؛ءاوس  ةيزيلجنإلا

 OV _ نال هنزحي

 11 ةلثمألاو حرشلا

 ىفنب هيف ًاعوطقم ناك ام :لاثم
 0177 هاله :عرفلاو لصألا نيب قرافلا

LEEهحلص ندمت  
 يفنب هيف عطقي ملو «طابنتساب
 عرفلاو لصألا نيب قرافلا

 ا ا كلذ حرشو

 ىف ربلا ىلع نانشألا سايق :هلاثم
 ا صدم لكلا انس اجلا وح
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 عوضوملا

 نايرج ةلع ىف ءاملعلا فالتخا

 .OVV ass ةتسلا فانصألا يف ابرلا

 ىفخلا سايقلا راكنإو ةيرهاظلا

 لاو ‹كرشلا نم عون هنأو

OVA. OVV aries مهيلع 

 كلمي له دبعلا :كلذ لاثم

 وأ ءرحلا ىلع ًاسايق كيلمتلاب
 ؟ةميهبلا ىلع ًاسايق كلمي ال

 نمع ةباجإلاو كلذ حرشو
 نم طقاس لاثملا اذه :لاق

 OV _ OVA successes هلصأ

 كلمي دبعلا له :ءاملعلا فالتخا
 OV aioli كلمي کل وأ كيلمتل , لاب

 اذإ» :«نتملا» يف هلوقل خيشلا حرش

 رحلا نيلصألا نيذه ىلإ انرظن
 _ 0۷۹ .... كلذ حرشو «ةميهبلاو

 رثكأ يلاملا فرصتلا ثيح نم دبعلا

 هما _ OA .. ا لف لا ا

 عم نكل «فيعض هبشلا سايق

0۸° 

 ONE: ainsi لدعلل برقأ وه كلذ

 OAT uaa كلذ حرشو : سكعلا سايق

 مكدحا ف ينرا ج
 هم _ OAY ..... كلذ حرشو («ةقدص

 ةعيبطلا درجمل لهألا نايتإ ةلأسم

 هب هل بتكي لهو ةوهشلاو
 هرم نقال ae ؟رجألا

 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 كلذ ىف هل هيلع اهب هللا معنأ

 ناف ىت: ر ؟ةلالذلا

 aT : ضراعتلا

 TTT 8 مهم بابلا اذه

 هللا باتك يف دجوي نأ نكمي ال

 ضراعت لَك هللا لوسر ةنس وأ

 ًادبأ

 يف روصقلا :لوألا

 ... مهفلا يف روصقلا :يناثلاو

 20000088 : ضراعتلا فيرعت

 كلذ حرشو :ةغل ضراعتلا

 كلذ حرشو : ًاحالطصا ضراعتلا

 e :ةعبرأ ضراعتلا ماسقأ

 نيب نوكي نأ :لوألا مسقلا
 عبرأ هلو «نيماع نيليلد
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 دئاوفلاو تاعوضوملل يليصفتلا سرهفلا

 عوضوملا

 : وج هيبنل ىلاعت هلوق :كلذ لاثم

 رص لإ ئل كنو
 ل كت :هلوقو < ٍعِيِقَّتَسُم

 عمجلاو . بأ م یرہت

ET TET OO كلذ 

ESS 
 دم 2 عل نت

 يخ ًاوُموصَص ناو

 :ىلاعت هلوقو .. . « مكن

 نش ربك مني ديك تو
 ِرَمَس لع وا اًضيِرَم ناك نمو

 مص 82

 حرشو رَ را ( نم ةدعف

 ةنث قمم ةمءةممءمثعمو ؟هباوجو لاؤس

 : حجرم كانه ناك نإ حجارلاب

 سم نم :ِلكك هلوق كلذ لاثم
 :ثيدحو ..«ًأضوتيلف هركذ

 «كنم ةعضب وه امنإ ءال»

 لوألا ثيدحلا حجارلا :ليق

 حرشلا عم «ةعبرأ هوجول

 ضعب نيثيدحلا نيب عمجلاب لاقو
 رذعتم حيجرتلا :اولاقو ءءاملعلا

 :نيقيرط ىلع نيثيدحلا
 ه8. 5: 5666 569 هم ه © * © :لوألا قيرطلا

 ةحفصلا

O۸4 _ 4 
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 ةحفصلا عوضوملا

OV gela : يناثلا قيرطلا 

1 a ا 00189 : خيشلا رايتخا 

 ؛  بجو حجرم دجوي مل نإف

 هوال_ه95 ..... كلذ حرشو حيحص

 نيليلد نين ضراعتلا :ةلأسفا

 امهنم لك ناك اذإ لاحم نييعطق
 كلذ هجوو . . .ًامئاق ... 0۹۷ _ 0۹۸

 ىلع ليلدلا ام :هباوجو لاؤس

 ةينظو ةيعطق ىلإ ةلالدلا ميسقت

 ةلالدلا ىيعطق ىلإ ليلدلاو

OA ...... ES توبثلاو 

 ضراعتلا نوكي نأ :يناثلا مسقلا

 د تالاح عبرأ هلو ‹ نيصاخ نيب ۹۹

 ١ بجيف امهنيب عمجلا نكمي نأ
OU 1 عمجلا 
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 E ؟مّدقي
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 E ae ىهاونلا نم دكوأ رماوألا
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 4786 774 .. سايقلاو عامجإلا ةنسلاو

 O asî : كلذ ىلع لاثم
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